
               ROMANIA 
Comuna EFTIMIE  MURGU  
         Consiliul  Local  
 

PROCES  VERBAL 
Încheiat azi   19 martie 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. 51 din  11 martie 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 
11.03.2020  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare  
din 11.03.2020. 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 privind Codul Administrativ. 
         Presedinte  de sedinta  pentru lunile ianuarie, februarie si  martie  2020 : dl. 
Turnea Remus Andrei este absent  si este ales presedinte de sedinta dl. Dancea 
Gligore 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 alegere presedinte sedinta luna martie 2020 

Este propus dl. Dancea Gligore.  Proiectul este supus la vot, 9 voturi 
pentru,   proiectul este  aprobat de catre CLC; 

2. Proiect de hotarare  privind aprobare contract de salubritate pentru 
localitate. 
Dl. Imbrescu Liviu , secretar general, prezinta raportul compartimentului 
de resort.  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,   proiectul este  
aprobat de CLC ; 
 
 
 



3. Proiect de hotarare  privind aprobare rapoort asistenta sociala 
semestrul II – an 2019. 
Dl. Imbrescu Liviu , secretar general, prezinta raportul compartimentului 
de resort.  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,   proiectul este  
aprobat de CLC ; 

4. Proiect de hotarare  privind analiza stadiu inscriere date in Registrul 
Agricol. 
Dl. Imbrescu Liviu , secretar general, prezinta raportul compartimentului 
de resort, nota intocmita de reprezentantii Institutiei Prefectului judetului 
Caras Severin. S-au stabilit termenele pentru remedierea deficientelor. 
Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
CLC ; 

5. Proiect de hotarare  privind alegere presedinte sedinta luna aprilie, mai 
si iunie 2020. 
Dl. Imbrescu Liviu , secretar general, prezinta raportul compartimentului 
de resort. Este propus dl. Dancea Gligore.  Proiectul este supus la vot, 9 
voturi pentru,   proiectul este  aprobat de catre CLC; 

Diverse. 
 
Dl.consilier Didraga Simion Andrei intreaba despre activitatea desfasurata cu 
tinerii din localitate- Lunea cornilor. Dl. Imbrescu Liviu , secretar general, prezinta 
faptul ca s-a desfasurat in conditii foarte bune aceasta activitate, prezență 
numeroasa din partea tinerilor care au dorit sa pastreze traditia mai departe. 
Dl.consilier Dobren Dumitru – inventarul nu este prezentat in sedinta de consiliu. 
Dl. Imbrescu Liviu , secretar general, prezinta informare privind situatia cabinetului 
medical, s-a incheiat contract cu un cabinet de avocatura pentru redobandirea 
cabinetului medical. Masurile din sedinta CLSU – prevenire Covid 19, situatia 
celor doua concursuri de ocupare functii publice si se va incepe procedura de 
scoatere la concurs si pentru functia de contabil. 
                     
 
  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 U.A.T.                                        
                  Dancea Gligore                                                    Liviu  Imbrescu                               


