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Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local –  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de 54 316 lei pentru achizitia de camere de supraveghere 

 

        Consiliul Local Eftimie Murgu intrunit in sedinta de lucru in data de 30.07.2021, 

 

        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 achizitia de camere de supraveghere, 

 

Avand in vedere prevederile : 

- H.C.L. Eftimie Murgu nr. 61/20.12.2020 privind aprobarea Programului de masuri 

pentru gospodarirea, salubrizarea si infrumusetarea comunei Eftimie Murgu, in anul 

2021; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

       În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 133 , art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 200, art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. e) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

 

   Art.1  Se aprobă suma de 54 316 lei pentru achizitia unui numar de 23 de camere 

de supraveghere care vor fi amplasate in localitatea Eftimie Murgu in puncte strategice 

vulnerabile sub aspectul comiterii faptelor antisociale sau de natura a aduce atingere 

persoanelor si/sau bunurilor de pe domeniul public cat si cresterea gradului de siguranta a 

cetatenilor pe raza 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 pentru legalitate, 

              MARIUS SORIN DUMȘE                          Secretar general al comunei,   

                                                                                            LIVIU  IMBRESCU 


