ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 aprilie 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. 63 din 22 aprilie 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
22.04.2020 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare
din 22.04.2020. 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 aprobare preluare în administrare doua
piese de artilerie de la Ministerul Apărării Naționale
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare, cele doua piese
vor fi amplasate în parcul din centrul comunei lângă monumentul istoric.
Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
catre CLC;
2. Proiect de hotarare privind aprobare mod completare registru agricol
pentru perioada 2020-2024.
Dl. Imbrescu Liviu , secretar general, prezinta raportul compartimentului
de resort. Se aproba modul de completare atat pe suprt de hartie cat si pe
suport electronic cu obligatia interconectarii cu Registrul Agricol
National, se vor trimite invitatii pentru declararea datelor in registrul

agricol. Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este
aprobat de CLC ;
3. Proiect de hotarare privind aprobare prelungire termen plata fara
penalitati a contractelor de inchiriere pasuni pe raza localitatii.
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare, se amâna termenul
de plata fără penalitati pana la data de 31 iulie Proiectul este supus la vot,
11 voturi pentru, proiectul este aprobat de CLC ;
Dl. consilier Dobren Dănilă propune intocmirea si trimiterea unor adrese
catre persoanele care au inchiriate terenuri pentru pasune in care sa fie
mentionata interdictia de pasunat in afara terenurilor inchiriate.
Dl. consilier Popovici Ion prezinta faptul ca unele persoane din localitate
detin un numar mare de caini la turmele de ovine care nesupravegheati
pot ataca chiar si persoane care lucreaza terenurile agricole.
Dl. consilier Dancea Gligore explica faptul ca Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare prevede numarul de caini maxim care pot insoti o turmă.
4. Proiect de hotarare privind aprobare achizitionare materiale de
protectie pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta referatul de aprobare, se aproba suma de
5000 lei. Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este
aprobat de CLC ;

Diverse.
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta situația contractelor de inchiriere pasuni. Trei
persoane au achitat suma din contract la începutul anului , doua contracte incetate
în acest an, suprafața acestor doua contracte nu se va scoate la licitatie în acest an
din cauza situației epidemiologice și starea de urgența decretata la nivel național.
Prezintă și situația privind adunarea deseurilor menajere în localitate, se va colecta
selectiv, au fost împărțite adrese pentru acest lucru. În acest an nu se vor organiza
acțiuni cultural artistice cu ocazia nedeii satului – ziua erolilor , nici smalzul la
stani datorită restrictiilor prevazute de ordonantele militare. Nici flori nu se vor mai
cumpăra pentru pavoazare centru localitatii.
Dl. consilier Dobren Dănila intreaba despre lucrarile la parcul pentru copii, se
vor construi scari pentru acces si de la podul din centru comunei, se va mari si
parcul. Prezinta faptul ca ar trebui puse cateva cosuri pentru adunat deseuri la

intarea in cele doua cimitire, drumul reparat pe o portiune de 50 metri langa cimitir
starada secundara.
Dl. consilier Popovici Ion – referitor la accesul la cimitir starada principalaintretinut si turnat ciment pe poteaca de la mijlocul satului inspre cimitir.
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
Gligore Dancea

se incheie.

Secretar general al comunei
Liviu Imbrescu

