
ROMANIA                                                      Nr.  16  din  30 martie 2021                                                                                        

Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local – 

  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractarii unor servicii topografice de inscriere in cartea 

funciara pentru trei imobile din domeniul public al comunei 

 

        Consiliul Local Eftimie Murgu intrunit in sedinta de lucru in data de 30.03.2021, 

 
 

        Vazand    referatul de aprobare  ,  raportul compartimentului de resort  si raportul 

de avizare al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, la proiectul de 

hotărâreprivind aprobarea contractarii unor servicii topografice de inscriere in cartea 

funciara pentru trei imobile din domeniul public al comunei, 

 

Avand in vedere: 

• prevederile art. 4 alin.(1) lit.  „a”  a Legii nr. 98/2016 Lege privind achizițiile 

publice, actualizată; 

• prevederile art. 43 alin. 1 al Hotararii Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016; 

 

          În temeiul articolului nr. 129 alin.2 lit. “c” , art. 139 și art. 196, alin. (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 aprobă contractarea unor servicii topografice de inscriere in cartea 

funciara pentru trei imobile din domeniul public al comunei . 

            Art. 2. Contractarea serviciilor prevazute la art. 1 se va face cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. 

            Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Eftimie Murgu, domnul Otiman Mihai. 

            Art. 4. Prezenta hotarare  va fi inaintata Institutiei Prefectului , primarului 

comunei si se va afisa pe site-ul primariei.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                              Contrasemnează, 

              NICOLAE COCIAȘ                                  Secretar general al comunei,   

                                                                                            LIVIU  IMBRESCU 



Anexa la HCL nr.  16  din 30 martie 2021 

 

 

HCL cu privire la inscrierea in Cartea Funciara a urmatoarelor imobile 

 

 

 

Numar 

curent 

Denumire Suprafata – mp- Observatii 

1 Magazie si teren 

aferent 

1248 Imobil neidentificat in CF 

2 Casa cantar si teren 

aferent 

338 Imobil neidentificat in CF 

3 Teren de fotbal 5500  Imobil neidentificat in CF 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                              Contrasemnează, 

              NICOLAE COCIAȘ                                  Seretar general al comunei,   

                                                                                            LIVIU  IMBRESCU 

 
 


