
               ROMANIA 
Comuna EFTIMIE  MURGU  
         Consiliul  Local  
 

PROCES  VERBAL 
Încheiat azi   19 decembrie 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. 189 din  11decembrie 
2019 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali . 
        Prezenta :  11 consilieri in functie;  
        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 
11.12.2019  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare  
din 11.12.2019. 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 proiectul ordinii de  zi ,   secretarul general al 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 aprobarea retelei scolare pentru anii 2020-

2021. 
Dl. Primar Vlădia Mihai  prezinta  referatul de aprobare, adresa inaintata 
de catre Scoala Gimnaziala Dr. Ion Sirbu, avizul conform al 
Inspectoratului Scoalar Judetean Caras Severin pentru proiectul de 
hotarare. Se precizeaza ca vor fi 3 clase la invatamantul primar, 3 clase la 
gimnazial si doua grupe la gradiniță.  
 Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC; 
 



2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificare organigrama si stat de 
functii aparat specialitate primar.  
Secretarul general al comunei, dl. Imbrescu Liviu  prezinta  raportul 
compartimentului de resort intocmit in urma incetarii contractelor de 
munca pentru functiile de administrator public si contabil ca urmare a 
cererilor celor doi angajati .  Se modifica gradul functiei de referent 
achizitii publice in consilier achizitii publice conform O.U.G. nr. 57/2019. 
Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC; 

3. Proiect de hotarare privind aprobare impozite si taxe – an fiscal 2020.. 
Dl. inspector, Otiman Mihai  prezinta raportul compartimentului de resort, 
se aproba indexarea taxelor si impozitelor locale cu 4% reprezentand rata 
inflatiei. 
Dl. consilier Dancea Gligore propune stabilirea taxei de salubrizare in 
cuantum de 3lei/persoana/luna, datorita faptului ca nu se acopera factura 
lunara emisa pe primarie cu taxa de 2 lei/persoana/luna. 
Dl. consilier Dobren Dumitru – referitor la taxa de ocupatie- trebuie 
platita si de persoanele care au ocupatie in islaz.  
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC in forma prezentata; 
4. Proiect de hotarare privind constituire comisie locala pentru 
intervenție în cazuri de vilenta în familie 
Dl.  primar – prezinta referatul de aprobare, comisie formata din primar, 
viceprimar, secretar general, inspector si persoana responsabila cu 
asistenta sociala.  
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC in forma prezentata; 
5. Proiect de hotarare privind  alegere presedinte de sedinta pentru 
lunile ianuarie, februarie și martie 2020. 
Dl.  secretar general – prezinta raportul de specialitate, este propus dl. 
Turnea Remus Andrei. 
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC ; 
 

Diverse. 
 
          Dl. Consilier Dancea Gligore propune intocmirea unui proiect de hotarare 
pentru introducerea unei actiuni in instanta pentru redobandirea cabinetului 
medical. Dl. primar mentioneaza ca se va trimite o adresa dnei. doctor Haramuz 



Anesia Nicoleta pentru prezentarea documentelor prin care s-au facut lucrari de 
investitii in cabinetul medical.  
          Dl. consilier Dobren Dănilă solicita prezentarea adresei in urmatoarea sedinta 
a Consiliului Local. Mai prezinta faptul ca sunt necesare lucari de reparatii la podul 
de la Ziua Liliacului, ar trebui puse indicatoare de semnalizare, pericol de 
accidente. 
           Dl. consilier Șuta Andrei  prezinta faptul ca nu s-au facut lucrari de 
intretinere si reparatii la ogașul de langa casa cu nr. 603, proprietate a dnei. Marcea 
Vârsavia.  
           Dl. consilier Didraga Simion Andrei  precizeaza ca sunt restante la facturile 
pentru functionarea spitalului din Bozovici. Primaria Eftimie Murgu a asigurat 
lemne pentru spital, muncitorii angajati au facut lucrari de intretinere, reparatii. 
           Dl. consilier Popovici Ion  mentioneaza ca moara de langa terenul de fotbal 
nu functioneaza. Dl. viceprimar Turnea Remus Andrei spune ca moara a functionat 
dar randasii trebuie sa decolmateze o mica portiune din iruga, depuneri de pietris 
din cauza precipitatiilor si s-a ridicat nivelul irugii. 
            Dl. consilier Dobren Dănilă prezinta faptul ca sunt necesare lucrari de 
reparatii la morile de apa, posibilitatea acordarii unui sprijin pentru cei care au rand 
la moara, aceste obiective sunt si turistice si trebuie intretinute. Dl. primar 
mentioneaza ca sunt lemne la primarie care pot fi valorificate pentru șindrilă, 
oamenii sa vina la Primarie si vor primi material. 
             Dl. primar invita membrii Consiliului Local pentru a participa la serbarea 
organizata de elevii scolii generale pentru sarbatorile de iarna in data de 20 
decembrie 2019. 
             
  Propunerile au fost notate de  secretar si se vor comunica primarului comunei.  

Proiectele de hotarari ce fac o cerinta certa  au fost aprobate de 
către CLC .  

           In rest nemaifiind alte probleme de discutat , sedinta  ordinara    se incheie. 
 
 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR  GENERAL                                       
                Simion Andrei Didraga                                         Liviu  Imbrescu                               


