
ROMANIA                                                                         Nr. 21/29.04.2020                                                                                                                                                         
Judetul  CARAS  SEVERIN 
Comuna  EFTIMIE  MURGU 
-Consiliul  Local –          
                                                         HOTĂRÂRE 
       privind aprobarea preluării in administrare a doua piese de artilerie ( tunuri 
antitanc cal. 76 mm, md.1942) proprietatea privata a Statului Roman ,  din 
administrarea Ministerului Apararii Naționale  

 
 Consiliul local al comunei Eftimie Murgu – judeţul Caras Severin întrunit in ședința 
ordinara in data de 29 aprilie 2020 ; 
 Având in vedere : - referatul de aprobare al Primarului comunei Eftimie Murgu din care 
reiese necesitatea preluării in administrarea Consiliului local , prin transmiterea fara plata 
a unor piese de artilerie proprietatea privata a Statului Roman , din administrarea 
Ministerului Apararii Naționale ;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei cu privire la necesitatea si 
oportunitatea preluării in administrarea , prin transmiterea fara plata a unor piese de 
artilerie proprietatea privata a Statului Roman , din administrarea Ministerului Apararii 
Naționale ” ; 
- avizul favorabil a comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului 
local la proiectul de hotărâre prezentat ; 
Ținând cont de adresa nr. 13999/29.10.2019  prin care Ministerul Apararii Naționale si-a 
exprimat disponibilitatea de a iniția demersurile prin care sa se realizeze transmiterea 
dreptului de proprietate a pieselor de artilerie demilitarizate in vederea ambientalii unor 
monumente si opere comemorative prin expunere statica ; 
 În temeiul prevederilor art. 129 si art. 196 , alin.(1) , lit. „a”  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă preluarea în administrare, prin transmitere fără plată, a doua piese de 
artilerie – tunuri -  proprietatea privată a Statului Român, din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale.  
Art.2 – Piesele de artilerie se vor amplasa pe teritoriul administrativ al comunei Eftimie 
Murgu , judeţul Caraș Severin , pentru ambientarea unor monumente si opere 
comemorative prin expunere statica . 
 Art.3 - Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu va asigura plata costurilor din bugetul 
local legate de demilitarizarea tunrilor si pentru transportul pieselor de artilerie de la locul 
de depozitare , până la locul de expunere al acestora .  
Art.4 - Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu va dispune măsurile necesare de 
ambientare suplimentară a zonei de amplasare , de asigurare a securităţii, integrităţii şi 
întreţinerii pieselor de artilerie în condiţii optime.  
Art.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului comunei 
Eftimie Murgu , comunicarea ei făcându-se prin grija secretarului general comunei  .                                 
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