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Judetul Caras Severin                                                                   

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                     

-Consiliul  Local –                         

 

                                                      H O T Ă R Â R E  

privind  aprobarea  sumei  de  15000 lei pentru  achizitie  servicii  de  consultanta, 

elaborare  documentatie si  implementare  sistemului de control intern 

managerial, Strategie Nationala anticoruptie, Regulamentul privind protectia 

datelor cu caracter personal si regulament de ordine interna 

 

Consiliul  local  al  comunei  Eftimie  Murgu  intrunit  in  sedinta    din  data  de 23  

decembrie 2021, 

Avand  in  vedere  referatul nr.83/1 din  20  decembrie  2021 la  Proiectul  de  hotarare  

privind aprobarea  sumei  de  15000 lei pentru  achizitie  servicii  de  consultanta  

 Implementare  sistemului de control intern managerial, Strategie Nationala 

anticoruptie, Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal si regulament 

de ordine interna prezentat  de  primarul  comunei si  raportul  compartimentului  

financiar  contabil, 

Tinand  cont  de  prevederile: -   OUG 119/1999 privind  controlul intern si  controlul 

financiar  preventiv , cu modificarile si completarile ulterioare,  

- Prevederile  art. 2 din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entitatilor publice,  

- Prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

       În temeiul prevederilor art.129,  alin.(4)  art.139 alin.(3)  și art.196 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,    

 

                                                       HOTĂRĂŞTE : 

 

        Art. 1  Se  aproba  achizitionarea  de  servicii  de  consultanta  privind  elaborarea  

documentatiei  si  implementarea  sistemului de control intern managerial, Strategie 

Nationala anticoruptie, Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal si 

regulament de ordine interna. 

        Art. 2  Suma  necesara  provenind din  bugetul  local ,  este  de  15000  lei . 

        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, 

LAZĂR LAURENȚIU ȘUTA                              Secretarul general al comunei,   

                                                                                             LIVIU  IMBRESCU  

 


