
ROMANIA                                                                 Nr. 83 din 27 octombrie 2022                                                                                      

Judetul Caras Severin                                                                  

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                     

-Consiliul  Local –                            

HOTARARE 

privind aprobarea devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRAZI RURALE SI DRUMURI VICINALE, IN COMUNA 

EFTIMIE MURGU, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului  

Consiliul Local al Comunei Eftimie Murgu, județul Caras-Severin intrunit in data de 

27.10. 2022; 

Având în vedere: -  referatul de aprobare  al primarului comunei prin care se 

propune aprobarea devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare strazi rurale si drumuri vicinale, in comuna Eftimie Murgu, judetul 

Caras Severin” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de 

la bugetul local pentru realizarea obiectivului, 

- Referatul compartimentului Achizitii publice si avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 44 si 45 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”. 

- Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 

"Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 

lit. a) – d) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021,  

    In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. „d”, art 196 alin. (1) lit. „a” din  

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1 Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 

„MODERNIZARE STRAZI RURALE SI DRUMURI VICINALE, IN COMUNA 

EFTIMIE MURGU, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, conform anexei nr.1 care face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

        Art. 2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al  UAT COMUNA EFTIMIE 

MURGU a sumei de 460.530,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de 



la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru 

categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației nr. 1333/2021.  

        Art. 3  Se desemnează domnul Otiman Mihai, primar al  comunei  Eftimie 

Murgu,  să reprezinte Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu în relația cu 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI. 

 

         Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituției Prefectului - județul Caras-Severin; 

• Primarului comunei Eftimie Murgu; 

• Compartimentului de Achiziții publice din cadrul Primăriei comunei 

Eftimie Murgu; 

• Compartimentului de Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Eftimie 

Murgu; 

• Se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

  

  

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,           Contrasemnează pentru legalitate, 

                     IGNAT ION                                     Secretarul general al comunei,   
                                                                                            IMBRESCU   LIVIU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


