
               ROMANIA 
Comuna EFTIMIE  MURGU  
         Consiliul  Local  
 

PROCES  VERBAL 
Încheiat azi   20 februarie 2020 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. 42 din  10 februarie 
2020 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 
10.02.2020  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare  
din 10.02.2020. 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 ianuarie, februarie si  martie  2020 : dl. 
Turnea Remus 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 bugetului initial pentru anul 

2020  
Dl. primar Vlădia Mihai  prezinta  referatul de aprobare,  adresele primite 
de la Directia Judeteana de Finante cu sumele repartizate , sunt prezentate 
toate cheltuielile pentru fiecare capitol in parte. De asemenea mentioneaza 
ca sunt evidentiate foarte bine toate sumele pe capitole in tabelul 
prezentat.Dl. Otiman Mihai prezinta raportul compartimentului de 
specialitate, Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,   proiectul este  
aprobat de catre CLC; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea neasumarii derularii 
Programului pentru scoli la nivel de u.a.t.  Dl. primar Vlădia Mihai 
prezinta referatul de aprobare si  raportul compartimentului de asistenta 



sociala . Dl. Imbrescu Liviu, secretar general precizeaza faptul ca 
programul se va desfasura de catre Consiliul judetean pentru aproape 
toate u.a.t.-urile din judet. 
Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC; 

3. Proiect de hotarare privind aprobare program achizitii publice. 
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare, sunt prezentate 
lucrarile de investitii propuse pentru realizare in cursul anului 2020.  
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC in forma prezentata; 
4. Proiect de hotarare privind acordare calificativ evaluare secretar 
general pentru anul 2019 
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare.  
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC ; 
5. Proiect de hotarare privind aprobare suna de 3000 lei din bugetul 
local – cheltuieli festivalul primaverii 
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare. 
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC ; 
6. Proiect de hotarare privind  aprobare coeficienti salarizare functii 
publice vacante si functie contractuala sofer microbuz. 
Dl.  primar Vladia Mihai– prezinta referatul de aprobare. 
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC ; 
7. Proiect de hotarare privind aprobare plan ocupare functii publice – 
an 2020 
Dl.  primar Vladia Mihai– prezinta referatul de aprobare .  
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru,  proiectul este  aprobat de 
catre CLC. 
 

Diverse. 
 Dl.  Turnea Remus Andrei, viceprimar prezinta raportul de activitate pentru anul 
2019. Dl. secretar general prezinta rapoartele de activitate ale membrilor 
Consiliului local pentru anul 2019. 
Dl primar Vladia Mihai– prezinta situatia privind Cabinetul medical. Au fost doua 
intalniri cu dna doctor Haramuz Anesia  la   Biroul de Mediator Elena Burdulea din 
Resita, la prima intalnire s-a semnat contractul de mediere, dna doctor a prezentat 
facturile privind lucrarile de imbunatatire la cabinetul medical. Se mentine oferta 
de vanzare de 44500 euro. La a doua intalnire se comunica reducerea ofertei de 



vanzare la pretul de 35000 euro, platibili eventual în rate de catre  de catre 
Consiliul local. In data de 21.02.2020 se va semna incheierea contractului de 
mediere si se va convoca in sedinta extraordinara Consiliul local pentru adoptarea 
unei hotarari. 
Dl. Imbrescu Liviu,secretar general da citire cererii dlui Sitariu Danila domiciliat in 
comuna Eftimie Murgu nr. 49 pentru cumpararea unui apartament din blocul de 
locuinte nr. 265 A. Nici un consilier nu a precizat ca s-ar putea vinde un apartament 
din blocul de locuinte nr. 265 A, conform H.C.L. nr. 63 din 29 septembrie 2008   
apartamentele 2 și 3 din blocul de locuinte au destinația de camere oficiale. 
Dl primar Vladia Mihai solicita consilierilor locali propunerea de solisti pentru ruga 
satului. 
Dl. consilier Dobren Dumitru solicita prezentarea raportului privind inventarierea 
bunurilor apartinand Primariei Eftimie Murgu. 
         
             
 
  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                                
                Remus Andrei Turnea                                                  Liviu  Imbrescu                              


