
R O M Â N I A                                                      Nr. 49 din 18 noiembrie 2020 

JUDEŢUL CARAȘ SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 

CONSILIUL LOCAL                     

 

           H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe 

drumurile aparţinând domeniului public al comunei Eftimie Murgu ce va fi 

utilizat de societatea Magnum Gaz SRL  

 

 

 

Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta extraordinara in 

data de 18 noiembrie 2020: 

 

     Avand in vedere referatul de aprobare înaintat de către Primarul Comunei 

Eftimie Murgu– dl. Otiman Mihai, precum şi raportul de specialitate  întocmit 

de către compartimentul de resort ; 

Văzând avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Eftimie Murgu; 

Tinand cont de cererea nr. 1580/2.11.2020  depusa de catre SC MAGNUM GAZ 

SRL prin care solicita Acordul de reabilitare pentru accesul pe drumurile 

aparţinând domeniului public al comunei Eftimie Murgu pentru camioane de 

mare tonaj necesar la ANRM; 

În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „g” din Legea nr. 85/2003 - legea 

minelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 6, alin 

(1)coroborat cu pct. 9 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 94/2009 pentru 

aprobareaInstrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

     În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin (2) lit. C , precum si ale art. 139, alin.(3) 

coroborate cu art. 196 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  Se aprobă emiterea acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile 

aparţinând domeniului public al comunei Eftimie Murgu pentru camioane de 

mare tonaj solicitat de catre SC Magnum Gaz SRL,  necesar la Agentia 

Nationala pentru Resurse Minerale. 

Art. 2. Acordul de reabilitare se emite cu urmatoarele obligatii: mentinerea 

integritatii drumului, balastarea denivelarilor aparute pe drum in procesul de 

explorare si transport nu va afecta proprietatile invecinate. 

 



Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Eftimie Murgu, dl. Otiman Mihai , 

sa semneze acordul de reabilitare. 

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al 

comunei, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                 Contrasemnează, 

              DĂNILĂ  DOBREN                       Secretarul general al comunei,   

                                                                               LIVIU  IMBRESCU 

 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


