ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat azi 11 noiembrie 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. 133 din 4 noiembrie
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
4.11.2019 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare
din 4.11.2019. 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.
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. Nu este inclus punctul 4 din dispozitia de
convocare, nu au fost anexate documentele necesare pentru adoptarea punctului.
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 aprobarea sumei de 8000 lei , cheltuieli
pavoazare centru localitatii , sarbatori iarna.
Secretarul primariei, dl. Imbrescu Liviu prezinta raportul
compartimentului de resort.
Dl. consilier Dobren Dumitru intreabă despre instalatiile luminoase
cumpărate in anul 2018, nu se recupereaza din ele, neglijenta la
demontarea acestora.
Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 8000 lei din bugetul
local pentru Festivitatea Pomului de Craciun, cadouri pentru elevii
scolii generale.
Secretarul primariei, dl. Imbrescu Liviu prezinta raportul
compartimentului de resort.
Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
3. Proiect de hotarare privind achizitionare centrala termica pe lemne.
Dl. administrator public, Suta Lazar Laurentiu prezinta raportul
compartimentului de resort . Defectiune majora la centrala existenta.
Dl. consilier Dobren Dumitru propune nominalizarea unei persoane care
sa raspunda de functionarea centralei.
Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
Diverse.
Dl. administrator Suta Lazar prezinta situatia personala , promovarea unui
examen si ocuparea unui post in cadrul Ocolului Silvic Bozovici, incepere
activitate din 18 noiembrie 2019.
Dl. consilier Dobren Dănilă propune intocmirea unei adrese prin care
Consiliul Local solicita verificarea adresei trimisa de dl. Suta Lazar. Se stabileste
intocmirea unei adrese semnata de consilierii locali si secretar prin care se solicita
verificarea celor sesizate de catre dl. administrator.
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
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se incheie.
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