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Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local –  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  achizitionarii unui buldoexcavator pentru comuna 

 Eftimie Murgu judetul Caras Severin si aprobarea caietului de sarcini 

 

 

        Consiliul Local Eftimie Murgu intrunit in sedinta de lucru extraordinara de indata in  

6.08.2021, 

 

        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 pentru achizitionarea unui buldoexcavator pentru comuna Eftimie Murgu judetul 

Caras Severin si aprobarea caietului de sarcini, 

 

Avand in vedere prevederile :  

 

- Art. 4 alin.(1) lit. „a” al 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, 

- H.C.L.  nr. 41/30 iulie 2021 – aprobare rectificare de buget local si H.C.L.  nr. 25/11 

mai 2021, Program de achizitii publice ; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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  aproba  achizitia  publica pentru  atribuirea  contractului de furnizare  de 

produse  “ Achizitionare  buldoexcavator  pentru  comuna  Eftimie  Murgu ,  judetul  Caras  

Severin “ , avand  cod  CPV 43262000-7 – Utilaje excavatoare ( Rev. 2 ) , prin  procedura  

Cerere  de oferte , criteriul  de  atribuire  fiind  “Pretul  cel  mai  scazut “. 

            Art. 2  Se  aproba  Caietul   de  sarcini  a  achizitiei  publice pentru  atribuirea  

contractului de furnizare  de produse  “ Achizitionare   buldoexcavator  pentru  comuna  

Eftimie  Murgu ,  judetul  Caras  Severin “,  conform  Anexei 1 ce  face  parte  integranta  

din  hotarare. 

            Art. 3. Valoarea estimata a investitiei, tinand cont de costurile si standardele de cost 

pentru investitii similare este de 320 mii lei, fara TVA. Realizarea achizitiei este necesara si  



 

 

oportuna pentru locuitorii comunei. Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local al 

comunei Eftimie Murgu, sectiunea Dezvoltare ; 

 

            Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Eftimie Murgu, domnul Otiman Mihai. 

            Art. 4. Prezenta hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului Caras  Severin , 

primarului comunei, compartimentelor de resort se va afisa public si se va posta pe site-ul 

institutiei. 

   

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,               Contrasemnează pentru legalitate, 

              RADU PAVEL LUCIAN                          Secretar general al comunei,   

                                                                                          IMBRESCU  LIVIU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


