
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDEŢUL ARAD                                                                            AVIZAT,

           secretar

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.

Din data de_________________
Privind oportunitatea realizării unei „Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare” conform

proiect nr.45004/2015 – faza studiu de oportunitate

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, având în vedere:
- Raportul  de  specialitate  nr.819/2.03.2015  a  inginerului  constructor  privind  emiterea

avizului de oportunitate
- Raportul de specialitate nr.3140/14.08.2015 al compartimentului contabilitate 
- Expunerea de motive a primarului comunei Livada
- Prevederile art.13 alin.1 din Hotărârea de Guvern nr.525/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism

- Prevederile art.26 din Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

- Prevederile art.42, 44 şi 77 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- Prevederile  art.32  alin.  3  din  Legea  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  si
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile  art.36  alin.5  lit.c  din  Legea  nr.215/2001,  a  administraţiei  publice  locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art 45 alin.2 din Legea nr.215/2001, a administraţiei  publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.  1  Se  consideră  oportună  realizarea  „Zonei  de  locuinţă  şi  funcţiuni
complementare conform proiectului nr.45004/2015 – faza studiu de oportunitate” iniţiată
de dl Matiş Adrian şi Matiş Elisabeta, în condiţiile în care, toate categoriile de costuri
aferente  realizării  căilor  de  circulaţie,  spaţiilor  verzi  şi  a  dotărilor  tehnico-edilitare
enumerate  în  documentaţia  ataşată  cererii  nr.819/24.02.2015,  respectiv  în  proiectul
nr.45004/2015, să fie suportate integral de investitorii privaţi, iniţiatorii PUZ-lui.

                  



  Art.2  Prezenta se comunică cu:
- Matiş Adrian şi Matiş Elisabeta
- Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Livada
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada
- Instituţia Prefectului judeţului Arad

                             

                                                                                     
Iniţiator proiect                                                                    Constrasemneaza,
Primar,                                                                                       secretar,
Militon Şerb                                                                      Mariana Eliza Otlăcan



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDEŢUL ARAD                                                                            AVIZAT,

           secretar

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.

Din data de_________________
Privind organizarea circulaţiei din  „Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare” conform

proiect nr.45004/2015 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, având în vedere:
- Cererea nr.819/24.02.2015 a dlor Matiş Adrian şi Matiş Elisabeta
- Raportul de specialitate nr. 819 /2.03.2015 a inginerului constructor
- Raportul de specialitate nr.3140/14.08.2015 al compartimentului contabilitate 
- Expunerea de motive a primarului comunei Livada
- Prevederile art.13 alin.1 din Hotărârea de Guvern nr.525/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism

- Prevederile art.26, art.51 şi art.52  din Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile art.42, 44 şi 77 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- Prevederile  art.25  alin.  1  şi  art.54  alin.2   din  Legea  nr.350/2001 privind  amenajarea
teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile  art.36  alin.5  lit.c  din  Legea  nr.215/2001,  a  administraţiei  publice  locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art 45 alin.2 din Legea nr.215/2001, a administraţiei  publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.  1  Se  aprobă  organizarea  circulaţiei  din  „Zona  de  locuinţe  şi  funcţiuni  complementare-
Locuinţe  unifamiliale,  intravilan  Livada,  com.Livada  ,  a  iniţiatorilor  Matiş  Adrian  şi  Matiş
Elisabeta,  cf  proiect  nr.45004/2015,  constând în  realizarea  unor  străzi  în  incinta  iniţiatorului
PUZ-lui şi modificarea elementelor geometrice ale De64, De 65, clasificarea acestora ca drumuri
de interes local  din intravilanul  localităţii  Livada,  deschise circulaţiei  publice şi crearea unei
străzi pe Ps 60,  în condiţiile suportării contravalorii totale a lucrărilor  de către iniţiatorii
PUZ-lui.



  Art.2  Prezenta se comunică cu:
- Matiş Adrian şi Matiş Elisabeta
- Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Livada
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada
- Instituţia Prefectului judeţului Arad

                             

                                                                                     
Iniţiator proiect                                                                    Constrasemneaza,
Primar,                                                                                       secretar,
Militon Şerb                                                                      Mariana Eliza Otlăcan



COMISIA PENTRU PROGRAME 

DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 Privind oportunitatea realizării unei „Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare” 
conform proiect nr.45004/2015 – faza studiu de oportunitate 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte

-  dl.  Matiş Adrian- secretar

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                          

  -  dl.  Şoica Adrian

            - dl.  Somesan  Ionel

  - dl.  Cândea Andrei

S-a dezbătut  proiectul  de hotărâre cu privire la  oportunitatea realizării  unei „Zone de
locuinţe  şi  funcţiuni  complementare”  conform  proiect  nr.45004/2015  –  faza  studiu  de
oportunitate, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif                                                                         Matiş Adrian 



COMISIA PENTRU PROGRAME 

DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 Privind organizarea circulaţiei din  „Zone de locuinţe şi funcţiuni complementare” conform
proiect nr.45004/2015 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte

-  dl.  Matiş Adrian- secretar

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                          

  -  dl.  Şoica Adrian

            - dl.  Somesan  Ionel

  - dl.  Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la organizarea circulaţiei din  „Zone de locuinţe şi
funcţiuni  complementare”  conform  proiect  nr.45004/2015  ,  hotărâre  care  se
avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif                                                                         Matiş Adrian 


