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Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local –  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziției unui  totem de intrare în localitate 

 

        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 

hotărâre privind achiziția unui totem de intrare în localitate, 

 

Avand in vedere: 

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

publice, actualizată; 

• prevederile art. 25 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art. 5(1) , lit. „a” și „d” din Legea  273/2006 a finanțelor publice 

locale actualizată, 

 

            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 suma de 8500 lei fara TVA din bugetul comunei pentru  

achiziția unui  totem de intrare în localitatea  Eftimei Murgu.  Aceasta suma va fi 

cuprinsa in bugetul pe anul 2021 al comunei. 

            Art. 2. Achizitionarea bunului prevazut 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 


