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JUDETUL  CARAS  SEVERIN                                                                 

COMUNA  EFTIMIE  MURGU 

CONSILIUL  LOCAL  

 

HOTARARE 

Privind  aprobarea  achizitionarii unui  autoturism necesar  pentru  buna   

desfasurare  a  activitatii  autoritatilor  publice  din  localitate 

 

Consiliul  local  al  comunei  Eftimie  Murgu  intrunit  in  sedinta    din  data  de  4  

august  2022, 

Avand  in  vedere  referatul nr.58/1 din   28 iulie  2022 la  Proiectul  de  hotarare  

privind  aprobarea  achizitionarii unui  autoturism necesar  pentru  buna  desfasurare  

a  activitatii  autoritatilor  publice  din  localitate  prezentat  de  primarul  comunei si  

raportul  compartimentului  financiar  contabil, avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local,  

Tinand  cont  de :   

  - Prevederile  art. 5 , alin. 1  si  alin . 8  din  O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea  

unor  normative de  cheltuieli pentru autoritatile  administratiei publice si institutiile  

publice , cu modificarile  si  completarile  ulterioare, 

  - Prevederile  art. 67  al  Legii   nr. 273/2006  a  finantelor  publice  locale,  cu  

modificari  si  completari  ulterioare, 

 - Prevederile  legii  207/2015 , privind  Codul  de  procedura  fiscală , cu 

modificarile si  completarile  ulterioare,  

       

       In temeiul art. 129 alin (2) lit. „b” si  alin (4) lit. „a” din  O.U.G  nr. 57/2019 

privind  Codul  administrativ, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,   

 

HOTARASTE : 

 

    Art. 1 Se  aproba  achizitionarea  unui  autoturism  cu  o  capacitate  cilindrica  de  

pana  la  1600  cmc,  in  limita  sumei  de  18000  euro , inclusiv  TVA , din bugetul 

local, necesar  pentru  buna  desfasurare a  activitatii  autoritatilor  publice locale. 

     Art. 2  Se  aproba  radierea  si scoaterea  din circulatie  a  autoturismelor  

Dacia  Logan , nr. inmat. CS 16 PEM , nr. identificare UU1LSDABH35061276 si 

Reanult , nr. inmat. CS 05 PEM , nr. identificare VF1LB07CF32562158.  

     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 pentru legalitate, 

          IGNAT ION                                            Secretarul general al comunei,   

                                                                                 IMBRESCU   LIVIU   
 


