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Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local – 

  

H O T Ă R Â R E 

        privind imputernicirea domnului Otiman Mihai, primar al comunei Eftimie 

Murgu , judetul Caras Severin pentru depunerea cererii de finantare nerambursabila 

prin PNDR, submasura 15.1 ”Plati si angajamente de silvomediu” 

 

         Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu intrunit in sedinta extraordinara de 

lucru, convocata de indata in data de 11.05.2021; 

 

         Având în vedere; - referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu 

nr. 29//1/11.05.2021 

- raportul compartimentului de resort, precum și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate ale consiliului local; 

         Având în vedere Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Regionale 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, sesiunea 4/2021;  

        În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.”b” , alin.(14),  art. 136, 

art. 139 alin. (1), alin.(5) și ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

 

      Art. 1. Pentru depunerea cererii de finantare nerambursabila prin PNDR, 

submasura 15.1 ”Plati si angajamente de silvomediu”, pentru terenurile cu vegetatie 

forestiera, proprietate publica a comunei Eftimie Murgu, administrate de Ocolul 

Silvic Bozovici, se imputerniceste Primarul Comunei Eftimie Murgu , judetul Caras 

Severin, domnul Otiman Mihai. 

      Art. 2 Persoana prevazuta la art. 1 este imputernicita pentru a formula, semna si 

depune orice documente necesare accesarii sub-masurii  15.1 ”Plati si angajamente de 

silvomediu”. 

     Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare si  se comunica conform art. 197 alin. 1, 

alin. 2 si alin. 4 din n O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  : - Institutiei 

Prefectului Judetul Caras Severin; primarului comunei Eftimie Murgu , se aduce la 

cunostiinta publica prin afisare si se va posta pe site-ul primariei. 
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