
ROMANIA                                                                        Nr. 78 din 5 octombrie 2022                                                                                                                                    

Judetul Caras Severin                                                                  

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                                                                                                                                 

-Consiliul  Local –                          

                                                       H O T Ă R Â R E   

 

 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Eftimie Murgu, 

județul Caras Severin,  pentru perioada 2021-2027 si Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale 2021- 2027 

 

    Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta ordinara  in data de 5 

octombrie  2022 ,  

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 78/1 din 29.09.2022 a primarului comunei Eftimie Murgu,  

- Raportul de specialitate nr. 78/2 din 29.09.2022 întocmit de secretarul general al 

comunei; 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Eftimie Murgu; 

 Ținând cont de: 

- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 

2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului, 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, 

- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Eftimie Murgu pentru 

perioada 2021 – 2027 și Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2021- 2027 

conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

 



 

 

Art. 2 Primarul comunei Eftimie Murgu va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:   - Instituția Prefectului Județului Caras 

Severin; 

          - Primarul Comunei Eftimie Murgu. 

 - Se aduce la cunoștință publică. 

 - Afișare în locuri publice. 

 

 

 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                     IGNAT ION                                          Secretarul general al comunei,   

                                                                                             IMBRESCU   LIVIU   

       

 

 


