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JUDETUL CARAS SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 

 

 

HOTĂRÂRE  
 

 

privind  desemnarea unor consilieri locali ca membri ai comisiei de  

recepție lucrări 

 

 Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu întrunit în şedinţa sa ordinară 

de lucru din data de 26.02.2021,  

Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, raportul 

compartimentului de resort şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate din 

Consiliul Local Eftimie Murgu; 

Analizând necesitatea desemnării unor consilieri locali pentru a face parte 

din Comisiile de recepție a lucrărilor de investiții și reparații din Comuna 

Eftimie Murgu, 

Având în vedere: - prevederile H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului 

de receptie a lucrarilor de constructii si insta1atii aferente acestora ; 

- Legea contabilitatii nr.. 82/1991, repub1icata ; 

 Ordinul M.F .P. nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar 

contabile;  

-Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobi1izat in active corporale 

si necorporale, republicata ; 

- H.G. nr.909/1997 privind aprobarea normelor metodologice de ap1icare a 

Legii nr.15/1994, cu modificari1e si comp1etari1e u1terioare ; 
 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (c) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din OUG 

Nr.57/2019 – Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se desemnează următorii consilieri locali pentru a face parte din 

Comisia de recepție a lucrărilor de investiții și reparații din Comuna Eftimie 

Murgu, în calitate de membrii, pe întreaga durată a mandatului pentru care au 

fost aleşi, şi anume :  -Dl . Suta Lazar Laurentiu- Comisia Buget Finante. 

 - Dl. Mihailescu Ilie Gabriel-  Comisia Invatamant Cultura. 

 - Dl.Suta Petru-   Comisia Administratie publica. 

 

Art. 2. - Atribuţiile membrilor specialişti arătaţi la Art. 1 sunt cele 

reglementate de dispoziţiile art. 14 şi următ. din H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994, 



pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 3.- Completarea comisiei se va face prin dispozitie a primarului 

comunei cu  presedinte al comisiei – viceprimarul comunei si secretar al 

comisiei – un angajat din aparatul de specialitate al primarului. 

 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se înaintează Instituţiei Prefectului Judeţului 

Caraş-Severin, compartimentelor de resort şi se va afişa la loc public. 

 

 

 

   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ ,                                  Contrasemnează                                                                                                                           

      NICOLAE COCIAȘ                                       Secretar general al comunei,   

                                                                          Liviu   Imbrescu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


