ROMANIA
Judetul Caras Severin
Comuna EFTIMIE MURGU
-Consiliul Local –

Nr. 51 din 30 septembrie 2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumei de 10 000 lei + tva pentru achizitie servicii de reevaluare
patrimoniu
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de
30 septembrie 2021,
Vazand raportul compartimentului de resort , referatul de aprobare al primarului
comunei si raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
Avand in vedere prevederile- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; - O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările și
completările ulterioare;
-art. 300 alin. 1 lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1- Se aprobă suma de 10 000 lei + tva pentru achizitie servicii de reevaluare
patrimoniu public Comuna Eftimie Murgu , judetul Caras Severin.
Art. 2 Achizitionarea 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 ducere la indeplinirea a acestei hotarari s insarcineaza primarul comunei, dl.
Otiman Mihai.
Art. 4- Prezenta hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului judetului Caras
Severin, primarului comunei Eftimie Murgu, compartimentelor de resort si se va afisa la loc
public.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
RADU PAVEL LUCIAN

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
IMBRESCU LIVIU

