
 

ROMANIA                                                                        Nr. 81 din 27 octombrie 2022                                                                                                                                    

Judetul Caras Severin                                                                       

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                         

-Consiliul  Local –                                                         

H O T Ă R Â R E      

privind aprobarea prelungirii desemnarii atributiilor de sef serviciu in cadrul  

Serviciului apa si canalizare la nivelul comunei Eftimie Murgu, judetul Caras 

Severin, pentru dl. Suta Dionisie, viceprimar al comunei 

 

Consiliul local al comunei Eftimie Murgu, întrunit în ședința din data de 27.10.2022; 

 Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu; 

- Raportul contabilului Serviciului apa si canalizare la nivelul comunei Eftimie 

Murgu, judetul Caras Severin;  

- Hotararea Consiliului Local Eftimie Murgu nr. 54/14.10.2021 privind 

aprobarea infiintarii serviciului de alimentare cu apa si canalizare si Hotararea 

Consiliului Local Eftimie Murgu nr. 6/6.02.2022 privind aprobarea 

organigramei, statului de functii si coeficientilor de salarizare din cadrul 

Serviciului apa si canalizare la nivelul comunei Eftimie Murgu,  

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 

nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

        În temeiul articolului 139, alin. (l) și art. 196, alin. (l), lit. a), din Ordonanța de    

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

     completarile ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE: 

 

              Art. 1. Se aproba prelungirea desemnarii atributiilor de sef serviciu in cadrul    

     Serviciului apa si canalizare la nivelul comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin,    

     pentru dl. Suta Dionisie, viceprimar al comunei pana la data de 6 februarie 2023.  

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se     

      încredințează primarul comunei Eftimie Murgu, care va raspunde de organizarea  

      concursului de ocupare a functiei de sef serviciu. 

   Art.3. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica conform prevederilor 

legale si se aduce la cunostiinta publica prin afisare. 
 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                   Contrasemnează pentru legalitate, 

                     IGNAT ION                                                   Secretarul general al comunei,   
                                                                                                    IMBRESCU   LIVIU   


