
               ROMANIA 
Comuna EFTIMIE  MURGU  
         Consiliul  Local  
 

PROCES  VERBAL 
Încheiat azi   26 mai 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. 71 din   18 mai 2020 au 
fost convocati un numar de 11 consilieri locali . 
        Prezenta :  11 consilieri . 
        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 
18.05.2020  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare  
din 18.05.2020. 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 aprilie , mai si iunie 2020  dl.  Dancea 
Gligore  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 constatare incetare mandat de consilier 

local și viceprimar al domnului Turnea Remus Andrei 
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare,  cererea de 
demisie din motive personale a dlui. Turnea Remus Andrei, reintoarcere 
la locul de munca deținut înaintea mandatului de ales local, apreciere 
pentru activitatea desfasurata în cei patru ani de mandat. Sunt adresate 
felicitări de către dl. consilier Popovici Ion din partea Consiliului Local, 
mulțumiri din partea Consiliului Local pentru activitatea deosebita 
desfasurata de viceprimarul comunei.  
Dl. viceprimar Turnea Remus Andrei prezinta faptul ca se întoarce la 
fostul loc de munca din motive personale. 
Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 
catre CLC; 



 
2. Proiect de hotarare  privind aprobare rectificare de buget local 

Dl. Otiman Mihai , inspector cu atributii de contabilitate, prezinta raportul 
compartimentului de resort, adresa primita de la Directia Judeteana de 
Finante. Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,   proiectul este  
aprobat de CLC ; 
 

 
Diverse. 
 
           Dl. primar Vlădia Mihai prezinta  intenția despre inceperea unor proiecte în 
acest an și anume: reabilitare drumuri agricole, 10 km și reabilitare străzi secundare 
și ogase. 
          S-au adus tuburi pentru schimbarea podetelor de pe Drumul Judetean 571 F, 
lucrările avanseaza. 
          Dl. consilier Dancea Gligore – referitor la cadastrarea sistematica. Dl. primar 
explica faptul ca se avanseaza cu lucrarile de masuratori, unele intarzieri din cauza 
starii de urgenta decretata la nivel national. 
           Dl. consilier Popovici Ion – referitor la parcarea autoturismelor de pe strada 
principala. Fiind finalizata asfaltarea drumului pe langa rau s-ar putea parca 
autoturismele in spatele gradinilor si nu ar fi ingreunata circulatia pe drumul 
principal.   Dl. primar  mentioneaza ca se va face acces pe langa moara Firizoanea 
pentru acces la Biserica Baptista pentru cei care isi vor parca autoturismele la rau.      
          Dl. consilier Dancea Gligore – referitor la cererea dnei. Unici Nicoleta pentru 
inchiriere teren.  Dl. primar precizeaza faptul ca dupa ce Primaria va efectua 
masuratorile de intabulare se va scoate la licitatie publica acel teren.  
         Dl. consilier Dobren Danila – lemnul de la Pregheda, nu se cumpara, se 
depreciaza.   Dl. primar mentioneaza faptul ca se va aduce acel lemn in sat, 
depozitat la magazia Primariei de la intrarea in localitate, parte din el va fi dat 
institutiilor publice. 
 
  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 al comunei                                                
                 Gligore  Dancea                                                    Liviu  Imbrescu                               


