
ROMÂNIA                                                                              Nr.  15 din 26  februarie 2020                                                         
Județul  CARAș  SEVERIN 
Comuna  Eftimie  Murgu  
-Consiliul  Local –  
                                                          

H O T Ă R Â R E  
privind mentinerea intentiei de redobandire prin cumparare a imobilului inscris in 

Cartea Funciara nr. 917, avand destinatia de cabinet medical 
 

        Consiliul  local  al comunei Eftimie Murgu întrunit în ședință  extraordinară de lucru 
in data de 26 februarie 2020 ; 
           Examinand referatul de aprobare privind redobandirea prin cumparare a imobilului 
inscris in Cartea Funciara nr. 917, avand destinatia de cabinet medical, 
           Văzând raportul compartimentului de resort și raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local ;  
            Avand in vedere adresele nr. 630/18.04.2019 a dnei Haramuz Anesia Nicoleta, 
reprezentant legal al SC Cabinet Medical Dr. Haramuz Anesia SRL prin care isi manifesta 
intentia de vanzare a imobilului mai sus mentionat si adresa nr. 1764/27.11.2019, ambele 
adrese cu pretul solicitat de 44500 euro ; 
           Vazand contractul de mediere nr. 5/7.02.2020 incheiat intre Birou de mediator Elena 
Burdulea si Dr. Haramuz Anesia Nicoleta / Vlădia Mihai – primar al comunei Eftimie Murgu 
precum si Procesul Verbal nr. 6 din 21 februarie 2020 privind esuarea medierii ; 
           Conform  prevederilor Legii nr. 236/2006, Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului 
sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a 
spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical ; 
           Ținând cont de  prevederile art. 7(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică ; 
          În temeiul prevederilor art. 129 al.(2) și al. (14) , art. 139 și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
                                           
                                                    H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
        Art. 1-  Se mentine intentia de redobandire  prin cumparare a imobilului inscris in 
Cartea Funciara nr. 917, avand destinatia de cabinet medical conform prevederilor Legii nr. 
236/2006,  spatiu pus in vanzare de catre SC Cabinet Medical Dr. Haramuz Anesia SRL , 
neacceptandu-se ofertele de vanzare la pretul de 44500 euro. 
        Art. 2 Pretul de cumparare va fi stabilit conform prevederilor legale de catre instanta 
competenta prin intoducerea unei actiuni in acest scop. 
       Art. 3 Se aproba incheierea unui contract de reprezentare in instanta cu o societate de 
avocatura. 
        Art. 4 Prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului – județul  Caraș Severin  , 
compartimentelor de resort   și se va aduce la cunostință publică  prin afisaj ; 
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