
ROMANIA                                                                   Nr. 41 din 15 septembrie 2020                      
Judetul  CARAS  SEVERIN 
Comuna  EFTIMIE  MURGU 
-Consiliul  Local – 
 
 

                    HOTĂRÂRE 
   privind  implementarea proiectului ”Modernizare drumuri vicinale in 
comuna Eftimie Murgu, judetul Caras Severin ” 

 
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu, judeţul Caraș Severin, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 15.09.2020 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 7 alin.”5” din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice , cu modificarile si completarile ulterioare; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat cu nr. 41/8 septembrie 2020, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 41/2/8 septembrie 2020, prin care se motivează, în drept 
și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Eftimie Murgu 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investițiilor publice de interes local,  
        În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ , 
Consiliul local al comunei Eftimie Murgu : 
    

      HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ”Modernizare drumuri vicinale 
in comuna Eftimie Murgu, judetul Caras Severin ”, valoarea estimata a achizitiei – 
130 000 lei, sectiunea dezvoltare. 

Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 



Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, 
în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 5 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Eftimie Murgu . 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 
al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și Prefectului județului 
Caras Severin și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www.primariaeftimiemurgu.ro. 

  
 

 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                Contrasemnează, 

               DUMITRU DOBREN                                Secretar general al comunei 
                                                                                             LIVIU  IMBRESCU 

 
 

 
 
 
 

 


