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CARAS SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 

CONSILIUL LOCAL   
  

                                                          HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea noii  valori a investitiei „ santuri , podete si accesuri la proprietati in comuna 

Eftimie  Murgu „   si  a  sumei  de 190 683,42  lei cheltuieli neeligibile  pentru  realizarea  

investitiei 

 

Consiliul Local  al comunei Eftimie Murgu  intrunit in sedinta ordinara  de lucru in data de 

31.05.2021; 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Legii   nr. 273/2006  a  finantelor  publice  locale,  cu  modificarile  si  completarile  

ulterioare; 

- OUG 114/2018  privind  instituirea  unor  masuri in  domeniul  investitiilor  publice  

si  a  unor  masuri fiscal – bugetare , modificarea si  completarea  unor acte  

normative  si prorogarea  unor  termene; 

           Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre  , raportul compartimentului de 

resort și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 
 

 În temeiul art. 129 alin. (2), lit “b” si  alin (4) lit. “d” art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Consiliul Local al comunei EFTIMIE MURGU,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Art. 1  Se  aproba  noua  valoare  a investitiei „ Santuri  , podete  si  accesuri  la  

proprietati in  comuna  Eftimie  Murgu „ la suma de   3 966 853,26 lei conform  Devizului  

general  actualizat. 

        Art. 2 Se aproba  suma ce  se  aloca  de  la  bugetul  local in  valoare  de 190 683,42  lei , 

ce  reprezinta  cheltuieli neeligibile de  la  bugetul  de  stat din  devizul  general pentru  

realizarea obiectivului de investitii  „ Santuri , podete si accesuri la proprietati in comuna 

Eftimie Murgu „ 

       Art. 3  Prin  grija  Secretarului  General  al  comunei  Eftimie  Murgu  prezenta  hotarare  

va  fi  transmisa Institutiei  Prefectului  judetul  Caras  Severin  pentru  verificarea  legalitatii , 

primarului  comunei   si  contabilului  pentru  cunoastere  si  punere  in  aplicare . 

 

          

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

        MARIUS SORIN DUMȘE                                Secretarul general al u.a.t,   

                                                                                        LIVIU  IMBRESCU 


