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Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local –  

H O T Ă R Â R E 

        privind aprobarea sumei de 8500 lei fara TVA pentru intocmirea documentatiei 

aferente  Submasurii 15.1 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor” 

         Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu intrunit in sedinta ordinara de lucru 

in data de 30.03.2021; 

 

         Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu 

privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat 

”Servicii de silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, pentru suprafața 

de 1048 ha, aferentă măsurii 15.1 submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de 

silvomediu” P.N.D.R. 2014 – 2020”, raportul compartimentului de resort, precum și 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

        In conformitate cu prevederile OMADR nr. 202/2019 privind aprobarea  

Ghidului solicitantului pentru accesarea Schema de ajutor de stat ”Servicii de 

silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, aferentă măsurii 15 ”Servicii 

de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți 

pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014 – 2020;  

        În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”b” și ”d”, alin.(4), lit. „g”, alin. (7) 

lit. ”i”, art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

 

      Art. 1. Se aprobă  suma de 8500 lei fara TVA pentru intocmirea documentatiei si 

instrumentarea dosarului tehnic aferent Schemei de ajutor de stat ”Servicii de 

silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor, pentru suprafața de 1048 ha, 

aferentă Submăsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor” P.N.D.R. 2014 – 2020.  

      Art. 2 Se împuternicește primarul comunei pe toată perioada de derulare a 

măsurii prevăzută la art. 1 și să ducă la indeplinire instrumentarea dosarului tehnic 

care conține punctele obligatorii specificate. 

     Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

     Art. 4. Prezenta hotarare se comunica : - Institutiei Prefectului Judetul Caras 

Severin; - Primarului comunei Eftimie Murgu si se va posta pe site-ul primariei. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                         Contrasemnează, 

         NICOLAE COCIAȘ                                      Secretar general al comunei,   

                                                                                            LIVIU  IMBRESCU 


