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CARAS SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 

CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul privat al comunei Eftimie Murgu al unui imobil –cladire - 

situata în comuna Eftimie Murgu si completarea listei de inventar al bunurilor imobile care 

aparțin domeniului privat al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin 

 

 Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu, întrunit la şedinţa ordinară din data de 10.07.2022, 

          Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Eftimie Murgu nr. 

56/4.07.2022  2022, raportul de specialitate prezentat de secretarul general al comunei Eftimie 

Murgu inregistrat cu nr. .56/2/4.07.2022, precum și avizul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local; 

          Luând în considerare : - H.C.L. Eftimie Murgu nr. 35/24.04.2019 privind redobandirea 

prin cumparare a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 917, avand destinatia de cabinet 

medical si H.C.L. nr.  15 din 26  februarie 2020 privind mentinerea intentiei de redobandire 

prin cumparare a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 917, avand destinatia de cabinet 

medical; 

         Văzând : - Sentinta civila nr. 2001 din 21.12.2021 a Judecatoriei Resita, ramasa 

definitiva la data de 1.03.2022,  

-   extrasul de carte funciara nr. 917 /26.06.2022, nr. cadastral 80  Eftimie Murgu, precum 

acordul de mediere nr.13/1820/11.10.2021,proces verbal de mediere nr.13/1821/11.10.2021, 

         În conformitate cu prevederile: - art.355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr.287/2008, republicată, privind Codul civil, cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

ulterioare,  

     În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c”, art.139 alin. (3) lit. ”g”şi art. 196 alin. 

(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

       Art.1. Se aprobă includerea în domeniul privat al comunei Eftimie Murgu a unui imobil  

dobândit prin cumpărare de la SC Cabinet Medical Dr. Haramuz Anesia SRL  în valoare de 

158248 lei, în felul următor: Cladire, situata  în intravilanul comunei Eftimie Murgu, 

constructie pe terenul in suprafață de 126,5 mp din care 95, 62 mp parter, 95,62 mp etaj, 

identificat prin CF nr. 917, U.A.T. Eftimie Murgu.  

       Art.2. Se aprobă completarea listei de inventar al bunurilor imobile care aparțin 

domeniului privat al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin. 

       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul financiar 

contabil. Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr. 34 din 31 mai 2021.                                            
       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Eftimie Murgu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Eftimie Murgu, 

compartimentului financiar-contabil, Institutiei Prefectului județului Caras Severin și se aduce 

la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei.  

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,              Contrasemnează pentru legalitate, 

      LOPATITA PAVELICA                           Secretarul general al comunei,   

                                                                                   IMBRESCU   LIVIU   


