ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 ianuarie 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. 10 din 20 ianuarie 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
20.01.2020 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare
din 20.01.2020. 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 acoperire deficit bugetar an
2019.
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare, dl. Otiman Mihai
prezinta raportul compartimentului de specialitate, deficitul bugetar in
suma de 1.013.291,77 lei se va acoperi pana la data de 31.12.2020
Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea plan de lucrari pentru persoanele
apte de munca beneficiare de ajutor social.
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare si raportul
compartimentului de asistenta sociala , 3 persoane apte de munca.

Dl. consilier Popovici Ion solicita efectuarea unor lucari de intretinere pe
langa cele doua cimitire cu persoanele beneficiare de ajutor social.
Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
3. Proiect de hotarare privind aprobare numar maxim asistenti personali
si indemnizatii de handicap.
Dl. secretar Imbrescu Liviu, prezinta raportul compartimentului asistenta
sociala, se aproba unnumar maxim de 30 posturi asistenti personali si 15
indemnizatii handicap pentru anul 2020..
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC in forma prezentata;
4. Proiect de hotarare privind aprobare organigrama și stat de funcții
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu
Dl. secretar prezinta raportul compartimentului de resort.
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC ;
5. Proiect de hotarare privind stabilire cuantum bursa sociaal
Dl. secretar general – prezinta raportul de specialitate, se stabileste suma
de 150 lei / luna. Pentru anul scolar 2019-2020 este aprobat un singur
dosar de bursa sociala.
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC ;
6. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de naveta si
ordine de deplasare cadre didactice Scoala Gimnaziala Dr. Ion Sirbu
Dl. primar Vladia Mihai– prezinta referatul de aprobare, pentru anul
scolar 2019-2020 se aproba suma de 10000 lei cheltuieli naveta si 6000
lei cheltuieli ordine de deplasare.
Proiectul este supus la vot , 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC ;
7. Proiect de hotarare privind aprobare contract servicii informatice si
comunicatii
Dl. primar Vladia Mihai– prezinta referatul de aprobare si oferta depusa.
Dl. consilier Dobren Danila mentioneaza ca perioada trecuta in oferta este
pana la 31.12.2020 si trebuie modificata clauza privind rezilierea. Dl.
consilier Dancea Gligore precizeaza ca nu este trecuta denumirea de
servicii contabilitate in oferta.Proiectul este supus la vot , 8 voturi pentru,
1 vot impotriva si doua abtineri,proiectul este aprobat de catre CLC.

Diverse.
Dl. primar Vladia Mihai– prezinta adresa primita de la Postul de Politie din
localitate pentru achizitionarea si montarea unui sistem de supraveghere video in
localitate. Dupa aprobarea bugetului se va achizitiona un sistem de supraveghere si
vor fi montate camere in mai multe zone.
Dl primar Vladia Mihai– prezinta balanta de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
primita de la Ocolul Silvic Bozovici, antecalculatie fond de salariu padurar si alte
drepturi. Se prezinta si cererea dlui Craia Florin, padurar pentru valorificarea
lemnului ramas nevandut de la Pregheda. Exista un stoc de 589 mc in rampa. O
varianta ar fi aducerea lemnului in localitate si de aici sa fie vandut catre populatie.
Dl. consilier Cocias Nicolae spune ca lemnul sa fie folosit pentru institutiile publice
din localitate, nu se cumpara de cetateni din cauza distantei mari.
Dl. consilier Dobren Danila propune centralizarea unor solicitari din partea
institutiilor publice pentru necesarul de lemne pe fiecare institutie.
Dl. consilier Cocias Nicolae prezinta ca sunt marcate 3 partizi de lemne din anul
2019, aproape 3000 mc, pretul fiind mare nu se prezinta nimeni la licitatie,
dezinteres din partea agentilor economici. Dl. primar propune marcarea unor partizi
pe langa stanile care au un numar mai mare de animale fiind si distanta mai mica
pentru transport.
Dl primar Vladia Mihai– prezinta adresa Politiei de Frontiera pentru preluarea
suprafetei de 225 mp in zona Pregheda unde este amplasata antena de supraveghere
si comunicatii. Deocamdata terenul se afla in domeniul public si nu poate fi
instrainat.
Dl primar Vladia Mihai– prezinta situatia privind Cabinetul medical. S-a trimis
adresa pentru rezolvarea situatiei in data de 20 ianuarie 2020. Astazi 29 ianuarie
2020 s-a primit adresa de la Biroul de Mediator Elena Burdulea din Resita,
programare intalnire cu dna dr. Haramuz Anesia in data de 7.02.2020. Se prezinta
contractul de donatie din anul 2013 pentu aparatul EKG din partea familiei
Dumitru si Veturia Popovici pentru cetatenii din localitate. Aparatul a fost predat
dnei doctor Haramuz Anesia pe perioada cat isi desfasoara activitatea in localitate.
Dl. consilier Dobren Dănilă intreaba despre lucarile privind cadastrarea
sistematica. Dl primar mentioneaza ca se apropie de finalizare primele doua
sectoare atribuite. Referitor la Proiectul Santuri, podete, se vor continua lucrarile si
se vor modifica anumite anexe.
Dl primar – prezinta faptul ca este elaborat Planul Urbanistic General si propune
marirea supratefei de teren pentru intravilanul localitatii, statia de epurare, magazia
primariei si alte terenuri. Au fost probleme la autorizatiile de constructie. S-a reusit
eliberarea autorizatiei de constructie pentru imobilul dlui Murgu Nicolae cu
sprijinul reprezentantilor Institutului National al Patrimoniului.

Dl. consilier Dobren Dumitru referitor la proiectul drum pe langa rau, se pun dale si
trebuie desemnat un reprezentant al primariei pentru urmarirea lucrarilor.
Dl. consilier Dobren Danila prezinta faptul ca ar trebui verificate si achizitionate
instrumente pentru infiintarea unei fanfare, necesara pentru diferite evenimente
locale.
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

PRESEDINTE DE SEDINTA
Remus Andrei Turnea

se incheie.
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Liviu Imbrescu

