
ROMANIA                                                                              Nr. 82  din 23 decembrie 2021                                                                                                                                                               

Judetul Caras Severin                                                                   

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                     

-Consiliul  Local –                          

                                                             HOTĂRÂRE 

privind aprobarea oportunitatii si necesitatii  demararii procedurilor legale de  

declarare a  comunei Eftimie Murgu ca  statiune turistica de interes local si ulterior 

accesarea de fonduri europene nerambursabile  pe axele de turism inclusiv la Bruxelles   

 

   Consiliul local Eftimie Murgu , judeţul  Caras Severin,   intrunit in  sedinta in data  de 

23.12.2021 ,                                  

- In conformitate cu prevederile Legii nr.273/29.06.2006, privind finantele publice 

 locale,modificata si completata, 

Avand in vedere: 

-Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17  

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice 

aplicabile obiectivului referitor la investiile pentru cresterea economica si locuri de munca si 

de abrogare a Regulamentului (CE)NR.1080/2006.articolul 7, 

-analizand Raportul Comisiei de buget finante ,control,administrarea domeniului public si 

privat, din data de  22.12.2021, 

-studiind programul finantarilor europene pe perioada 2021-2030,  

- Referatul de aprobare  al primarului U.A.T., din care rezulta necesitatea aprobarii  

oportunitatii si urgenta demararii procedurilor legale conform  actelor normative in domeniul 

turismului  H.G nr.852/2008 cu modificarile ulterioare, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

       In conformitate cu prevederile art. 129 si art. 139 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si comlpetarile ulterioare si O.U.G. 

156/2020, 

 

                                                        HOTĂRĂŞTE : 

 

           Art.1. Se aproba oportunitatii si necesitatii  demararii procedurilor legale de declarare 

a  comunei Eftimie Murgu  ca  statiune turistica de interes local   si ulterior accesarea de  

fonduri europene nerambursabile  pe axele de turism inclusiv la Bruxelles  . 

          Art.2. Consiliul local  Eftimie Murgu,  este de acord cu  contractarea de firme  

specializate in domeniu   pentru demararea procedurilor primare conform legislatiei in  

domeniul turismului si anume H.G nr.852/2008 cu modificarile ulterioare . 

         Art.3. Consiliul local Eftimie Murgu ,  desemneaza pe domnul  Otiman  Mihai  avand   

calitatea de  primar al comunei  Eftimie  Murgu, ca reprezentant legal, in vederea incheierii 

si semnarii documentatiei. 

         Art.4 Se imputerniceste primarul  U.A.T., sa asigure toate resursele  financiare pentru 

intocmirea documentatiei . 

 

 

 

 



            Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul  prin com-

partimentele proiecte, investitii si achizitii. 

           Art.6. Prezenta hotărâre se comunică  primarului UAT, Institutiei Prefectului – 

judeţul Caras-Severin si se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare, la sediul Primăriei  

Eftimie Murgu. 

                   

 

                                      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                            Contrasemnează, 

LAZĂR LAURENȚIU  ȘUTA                                 Secretarul general al comunei,   

                                                                                             IMBRESCU LIVIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


