
               ROMANIA 
Comuna EFTIMIE  MURGU  
         Consiliul  Local  
 

PROCES  VERBAL 
Încheiat azi   26 februarie 2020 cu ocazia 

sedintei extraordinare a Consiliului Local Comunal 
Eftimie  Murgu 

 
         Consiliul Local  comunal Eftimie Murgu , judetul Caras Severin , azi data de 
mai sus s-a intrunit in sedinta  extraordinara  de lucru cu  ordinea de zi  stabilita si 
prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 
        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 43 din  21 februarie 
2020 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali . 
        Prezenta :  9 consilieri in functie, 2 consilieri absenti. 
        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 
21.02.2020  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare  
din 21.02.2020. 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 mentinerea intentiei de redobandire prin 

cumparare a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 917, avand 
destinatia de cabinet medical 
Dl. primar Vlădia Mihai  prezinta  referatul de aprobare,  etapele parcurse 
pentru redobandire, prezinta contractul de mediere, procesul verbal de 
incheiere a medierii din data de 21.02.2020. Legea nr. 236/ 2006 - Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 
privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor 
administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a 
spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical. Dl. 
consilier Dobren Danila nu este de acord cu pretul cerut pentru vanzarea 
cabinetului medical.  , Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,   
proiectul este  aprobat de catre CLC; 



Diverse. 
 
Dl primar Vladia Mihai– prezinta o informare privind situatia persoanei revenita de 
la munca din Italia, a anuntat medicul de familie, a completat formularul chestionar 
de evaluare si localizare pe teritoriul tarii si a stat in izolare 14 zile impreuna cu 
membrii familiei. 
         
             
 
  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  extraordinara    se incheie. 

 
 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA                                             SECRETAR                                                   
                Remus Andrei Turnea                                                  Liviu  Imbrescu                              


