ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat azi 31 octombrie 2019 cu ocazia
sedintei ordinare a Consiliului Local Comunal
Eftimie Murgu
Consiliul Local comunal Eftimie Murgu , judetul Caras Severin , azi data de
mai sus s-a intrunit in sedinta ordinara de lucru cu ordinea de zi stabilita si
prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta;
Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 131 din 23 octombrie
2019 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali .
Prezenta : 10 consilieri in functie;
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de
23.10.2019 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare
din 23.10.2019. Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică şi prin
publicarea acesteia pe site-ul Primăriei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
57/2019.
Este ales presedinte de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie si
decembrie 2019 : dl. consilier Didraga Simion Andrei care are conducerea
lucrarilor sedintei ordinare . Se prezinta ordinea de zi , secretarul comunei dl.
Imbrescu Liviu prezinta dosarul sedintei anterioare.. Vot in unanimitate pentru.
Proiectele sunt aprobate de catre CLC precum si procesul verbal al sedintei
anterioare;
ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta
Este propus dl. consilier Didraga Simion Andrei. Dl. Imbrescu Liviu,
secretarul comunei prezinta raportul compartimentului de specialitate.
Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, ca urmare proiectul este
aprobat de catre CLC;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea de buget local.
Dl. primar Vladia Mihai prezinta adresa Directiei de Finante Caras
Severin, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 752/2019 – rectificare
bugetara prin care s-a repartizat suma de 284000 lei pentru Sectiunea
Functionare- drepturi asistenta sociala – persoanele cu handicap. Se vor
achita contributiile pentru plata salariilor si virarile aferente salariilor.

Dl. Consilier Dobren Danilă intreabă despre restantele salariale de doua
luni pentru angajatii primariei. Dl. primar precizeaza ca se va mai primi o
rectificare bugetara si se vor achita salariile restante.
Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
3. Proiect de hotarare privind aprobare raport asistenta sociala semestru I
2019 – asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si
beneficiarii de indemnizatie de handicap grav.
Dl. Imbrescu Liviu, secretarul comunei prezinta raportul
compartimentului de asistenta sociala. S-a platit in primul semestru al
anului 2019 suma de 397117 lei insemnand 339880 lei salarii asistenti
personali si 57237 lei indemnizatii handicap grav. S-au facut controale la
domiciliul persoanelor cu handicap, unii au renuntat si au solicitat
acordarea indemnizatiei lunare in locul asistentului personal.S-a prezentat
faptul ca trebuie organizate cursuri de instruire a asistentilor personali o
data la doi ani.
Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
4. Proiect de hotarare privind aprobare material antiderapant pentru
drumurile comunale in sezonul de iarna 2019-2020.
Dl. Suta Lazar Laurentiu, angajat administrator public care indeplineste si
atributii in domeniul situatiilor de urgenta prezinta raportul
compartimentului de specialitate. Se aproba cantitatea de 700 l carburant,
5 tone nisip si 500 kg sare.Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru,
proiectul este aprobat de catre CLC;
5. Proiect de hotarare privind aprobare transformarii functiei publice de
secretar in functie publica specifica de secretar al comunei, modificarea
organigramei si statului de functii.
Dl. Imbrescu Liviu, secretarul comunei prezinta raportul
compartimentului de resort conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 –
Codul administrativ.
Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
Nota de informare referitoare la contractele pentru inchirierea pasunilor.
Prezinta Dl. Suta Lazar Laurentiu, angajat administrator public. Sunt
inchiriate 49 hectare de pasune cu bloc fizic APIA si 19 hectare fara nr. bloc
fizic APIA. Obligatia anuala pentru depunere adeverinta de la doctorul
veterinar cu numarul de animale detinut de catre fiecare beneficiar.
Neplata obligatiilor contractuale duce la rezilierea contractelor.

Referitor la materialul lemnos ramas la Socolot, aprox. 60 mc. nu poate fi
valorificat, afecteaza si pasunea inchiriata de dl. Vladulescu Avram.
Diverse.
Dl. primar Vladia Mihai enumereaza 5 puncte de prezentat si anume
Consilier achizitii publice, pom de craciun, drumul 571 F, postul de functionar
public registrul agricol si situatie cabinet medical.
Se va organiza concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier achizitii
publice.
In sedinta urmatoare se va initia un proiect de hotarare pentru festivitatea
pomului de craciun – elevii scolii generale.
Drumul judetean 571 F – firma castigatoare a licitatiei a intrat in faliment si se
va relua procedura de atribuire a unui nou contract de catre Consiliul Judetean
Caras Severin. Materialul din decopertarea drumui judetean va fi pus pe drumul
agricol Dealul Baniei.
Postul de functionar public registrul agricol este vacant , se va cauta
modalitatea de ocupare a acestui post.
Cabinetul medical- Conform CF-ului nr. 917 Eftimie Murgu – proprietar este
statul roman si dr. Haramuz Anesia Nicoleta. Este inscrisa mentiunea de interdictie
de vanzare. S-au primit doua adrese de la Colegiul Medicilor din Romania , intentia
de vanzare a cabinetului medical depusa de dna. dr. Haramuz Anesia precum si
raspunsul la adresa care s-a trimis din partea Primariei Eftimie Murgu cu intentia
de redobandire a spatiului medical. Colegiul Medicilor a trimis adresa Primariei
catre dna. dr. Haramuz Anesia si se va stabili o intalinire pentru discutii si se va lua
o hotarare pentru procedura care trebuie urmata.
Dl. consilier Dobren Dumitru – referitor la indemnizatiile de consiliu local
intreaba de ce nu s-a facut sedinta ordinara in luna septembrie 2019, s-au folosit
bani pentru achitarea unor rate personale de catre angajatii Primariei Eftimie
Murgu. Dl. primar explica sesizarea dlui. administrator public prin care se solicita
verificarea unor date prin care s-a descoperit plata unor rate personale de catre
contabilul primariei. Dl. primar mentioneaza ca dna. contabil si-a depus dosarul
pentru pensionare anticipata din cauza unor probleme de sanatate si ii pare rau ca a
ajuns in aceasta situatie.
Dl. administrator Suta Lazar prezinta punctul sau de vedere, sesizarea depusa
pentru verificarea daca s-au sustras sume din contul primariei.
Dl. consilier Dobren Dumitru intreaba despre inventarul primariei, se aude
faptul ca sunt unele lipsuri din obiectele de inventar. Dl. primar precizeaza ca se
face inventarierea anuala la sfarsitul fiecarui an si se vor verifica cele semnalate de
catre dl. consilier.

Dl. consilier Dancea Gligore solicita informatii despre lucrarea santuri si
podete, intarzierea lucrarilor. Dl. primar informeaza despre faptul ca aceste lucrari
se vor realiza dar vor fi preluate de alta firma, se lucreaza la documentatia de
preluare.
Propunerile au fost notate de secretar si se vor comunica primarului
comunei.

Proiectele de hotarari ce fac - o cerinta certa au fost aprobate
de catre CLC .
In rest nemaifiind alte probleme de discutat , sedinta ordinara

PRESEDINTE DE SEDINTA
Simion Andrei Didraga

se incheie.

SECRETAR
Liviu Imbrescu

