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CARAS SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 

CONSILIUL LOCAL   
 

                                                              HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea cumpararii cabinetului medical “Dispensar medical uman si pediatrie”, 

imobil nr. 265C, Eftimie Murgu, Judet Caras-Severin de la SC CABINET MEDICAL DR. 

HARAMUZ ANESIA SRL 

 

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

31.05.2021; 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordonantei de Urgenta nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a 

statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, 

precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, in baza 

careia Primaria Eftimie Murgu a vandut in anul 2006 la SC CABINET MEDICAL 

DR. HARAMUZ ANESIA SRL imobilul nr. 265C cu destinatia “Dispensar – 

cabinet medical”, vanzarea efectuandu-se in baza H.C.L. nr. 44 si 63/2006. 

 

- H.C.L. nr. 35/24.04.2019 privind redobandirea prin cumparare a imobilului inscris 

in Cartea Funciara nr. 917, avand destinatia de cabinet medical si H.C.L. nr.  15 din 

26  februarie 2020 privind mentinerea intentiei de redobandire prin cumparare a 

imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 917, avand destinatia de cabinet medical; 
 

                 Vazand adresa trimisa de Dr. Haramuz Anesia-Nicoleta, in calitate de administrator 

la SC CABINET MEDICAL DR. HARAMUZ ANESIA SRL prin care isi exprima intentia de a 

vinde imobilul mai sus mentionat la pretul de 158 248 lei conform fisei de inventar a 

imobilului, adresa inregistrata cu nr. 973/31.05.2021; 

 

                  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. 139 alin. (3), lit “g” si  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 aprobă cumpararea imobilului nr. 265 C cu destinatia “Dispensar – 

medical uman si pediatrie” de la SC CABINET MEDICAL DR. HARAMUZ ANESIA SRL cu 

suma de 158 248 lei. 



 

       Art. 2. Contravaloarea imobilului va fi achitata de Primaria Eftimie Murgu in 3  

transe egale pana la sfarsitul anului 2021, in urma incheierii la un cabinet notarial a unui 

contract de vanzare-cumparare. 

      Art. 3. Se insarcineaza primarul comunei Eftimie Murgu cu ducerea la indeplinire a 

prezentei hotarari. 

     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 pentru legalitate, 

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

                                                                                                LIVIU  IMBRESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


