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 JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN                                                                

- COMUNA EFTIMIE MURGU                                                         

P R I M A R  

DISPOZIŢIE  

 

privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractelor de 

inregistrare sistematica din cadrul U.A.T. Eftimie Murgu 

 

Primarul comunei Eftimie Murgu: 

Vazand : 

-referatul viceprimarului pentru emiterea unei dispoziții privind numirea comisiei de 

acceptanță a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematica a imobilelor 

pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in carte funciara, 

-Anexa la Ordinul directorului general al ANCPI nr. 979/2016 privind aprobarea 

specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in 

vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara finantate de Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară;  

-OUG nr. 35/28.06.2016 privind normele de receptionare a serviciilor realizate in cadrul 

contractulor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii 

in cartea funciara; 

-Contractului de finantare din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a 

lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ teritoriale pentru sectoare 

cadastrale nr. 1479/23.08.2021  respectiv 62/23.08.2021;  

-Contractului de prestari servicii nr. 1470/19.08.2021 incheiat de Comuna Eftimie Murgu cu 

PFA Fejer Alin Eugen si contractul nr. 1479/23.08.2021 incheiat de Comuna Eftimie Murgu 

cu Mirza Mihai Bucur; 

- Hotărârii Guvernului nr. 395 din 2 iunie 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;  

     In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) si art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

D I S P U N E : 

       Art.1. Se constituie Comisia de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractelor de 

inregistrare sistematica nr. 1470/19.08.2021 si nr. 1479/23.08.2021  din cadrul U.A.T.  

Eftimie Murgu, pentru anul 2022, in urmatoarea componenta: 

 Presedinte:Suta Dionisie,  viceprimar comuna;  

 Membri:    Peta Maria, ghid de turism; 

                    Imbrescu Liviu, secretar general al comunei; 

                    Dancea Calina, casier; 

Secretarul comisiei - Imbrescu Nicolae, inspector in aparatul de specialitate al primarului;  

      Art.2. Atributiile comisiei sunt cele care deriva din legislatia in materie, intocmire procese 

verbale, receptie documentatie. 

     Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate , Prefectului Judeţul 

Caras Severin si O.C.P.I. Caras Severin. 
          

                       PRIMAR ,                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

  Mihai   Otiman                                                           Secretar general al u.a.t. 

                                                                                   Liviu    Imbrescu  


