
ROMANIA                                                                  Nr. 61 din 31 octombrie 2021                                                                                      

Judetul Caras Severin                                                                  

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                     

-Consiliul  Local –                            

HOTARARE 

Privind aprobarea cererii de finanțare pentru includerea în Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ aferente obiectivului  

de investiții “Modernizare drum comunal  in comuna Eftimie Murgu, judetul 

Caras Severin”   

 

Consiliul Local al Comunei Eftimie Murgu, județul Caras-Severin; 

Având în vedere referatul de aprobare  nr. 64/1/28.10.2021 prin care se 

propune aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiție menționat mai sus, precum si aprobarea cererii de finantare 

pentru includerea în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

În conformitate cu: 

1. Art. 291 alin (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

3. Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021. 

4. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. a si art. 129 alin. 4 lit. d din OUG nr. 

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

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare – Anexa nr. 1 la normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021, pentru includerea în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum comunal in comuna Eftimie 

Murgu, judetul Caras Severin” .  



Art. 2 Se aprobă devizul general estimativ aferent obiectivului de investiții 

“Modernizare drum comunal in comuna Eftimie Murgu, judetul Caras Severin”.  

 Devizul general estimativ se prezintă atașat prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se desemnează domnul Otiman Mihai, primar al  comunei  Eftimie Murgu,  să 

reprezinte Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu în relația cu MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituției Prefectului - județul Caras-Severin; 

• Primarului comunei Eftimie Murgu; 

• Compartimentului de Achiziții publice şi Integrare Europeană din cadrul 

Primăriei comunei Eftimie Murgu; 

• Compartimentului de Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Eftimie 

Murgu; 

• Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Administrației; 

• Se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

  

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate, 

    RADU PAVEL LUCIAN                                      Secretarul general al comunei,   

                                                                                           IMBRESCU  LIVIU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


