ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat azi 15 septembrie 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. 93 din 8 septembrie
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 8
septembrie 2020 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de
afişare din 8.09.2020. 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.
Presedintele de sedinta pentru lunile iulie , august si septembrie 2020 dl.
Dobren Dumitru 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; Se suplimenteaza ordinea de
zi cu 1 proiect de hotarare- initiator primar Vlădia Mihai si anume : proiect de
hotarare aprobare prêt masa lemnoasa. Sunt supuse la vot spre aprobare. Se aproba
ordinea de zi.
ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare aprobare contract proiect servicii elaborare
documentatie modernizare drumuri vicinale
Dl. primar Vlădia Mihai, prezinta referatul de aprobare, importanta
adoptarii acestei hotarari pentru inceperea serviciilor de elaborare a
documentatiei. Suprafața de 10 km. drum agricol . Dl. consilier Dancea
Gligore întreabă despre sursa de finanțare și dacă sunt bani în bugetul
local prevazuti pentru aceasta lucrare. Dl. primar Vlădia Mihai precizeaza
faptul ca s-au primit sume de bani în ultima rectificare bugetara și se
poate asigura plata proiectului. Proiectul este supus la vot, 10 voturi

pentru, o abtinere de la vot – dl. consilier Dancea Gligore. Proiectul este
aprobat de CLC ;
2. Proiect de hotarare aprobare contract proiect servicii elaborare
documentatie modernizare strazi rurale
Dl. primar Vlădia Mihai, prezinta referatul de aprobare, importatnta
adoptarii acestei hotarari pentru inceperea serviciilor de elaborare a
documentatiei, reabilitare străzi rurale și podete . Proiectul este supus la
vot, 10 voturi pentru, o abtinere dl. Dancea Gligore. Proiectul este
aprobat de CLC ;
3.Proiect de hotarare privind aprobare lucrari scurgeri ape pluviale in
zonele afectate de inundatii
Dl. primar Vlădia Mihai, prezinta referatul de aprobare, lucrări care se
vor efectua de către o societate de acest profil. Proiectul este supus la vot,
10 voturi pentru, o abtinere- dl. Dancea Gligore, proiectul este aprobat de
CLC ;
4.Proiect de hotarare privind aprobare pret masa lemnoasa
Dl. primar Vlădia Mihai, prezinta referatul de aprobare, adresa primita
din partea Ocolului Silvic Bozovici prin care se solicita modul de
valorificare a partizii intocmite în U.P. I Eftimie Murgu. Se aproba prețul
de 105 lei/mc – preț de pornire licitatie masa lemnoasa pe picior.
Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este aprobat de
CLC ;
Acord cercetare geologica in zona Pregheda Sud. Este prezent dl.
Constantin Sorin Liviu, reprezentant al societatii Magnum Gaz SRL
Ploiesti, detinatoare a licentei de explorare nr. 22853/2020. Programul de
cercetare se intinde pe o perioada de 3 ani, la sfarsitul fiecarui an se se va
realiza programul lucrarilor realizate. La inceput se fac doar cateva foraje
pentru cercetare. Dupa cei 3 ani de cercetare se va stabili daca se va
realiza exploatarea in cazul in care se constata ca exista carbune suficient
pentru realizarea investitiei. Se vor respecta cerintele privind protectia
mediului, in perimetrul localitatii Eftimie Murgu se regaseste aprox. 20%
din suprafata pentru cercetare restul aflandu-se in perimetrul comunei
Bania, exploatare de suprafata.

Diverse.
Dl. primar Vladia Mihai prezinta faptul ca s-au achizitionat si distribuit masti
pentru elevii Scolii Gimnaziale Dr. Ion Sîrbu, au fost efectuate doua dezinfectii la
scoala. In perioada urmatoare se vor achizitiona masti de protectie pentru membrii
sectie de votare, materiale de dezinfectie. Referitor la proiectul santuri, podete vor
incepe lucrarile din data de 16 septembrie 2020 pe strada secundara.
Dl. consilier Popovici Ion revine cu propunerea de stabilire a unei taxe pentru
vizitarea morilor, desemnarea unei persoane care sa se ocupe de intretinerea si
repararea morilor.
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta faptul ca la fiecare moara se gaseste cineva
care furnizeaza informatii pentru turisti, se vand produse locale, in viitor se va
trece la alt stadiu pentru prezentarea si vanzarea produselor.
Dl. primar Vlădia Mihai prezinta multumiri membrilor Consiliului local, s-au
realizat lucari in comunitate in cei 4 ani de mandat, au fost discutii contradictorii,
voturi pentru si impotriva dar au fost finalizate si incepute proiecte pentru
dezvoltarea localitatii.
Dl. Dobren Dumitru, presedinte de sedinta incheie sedinta de lucru urand
succes tuturor candidatilor inscrisi la alegerile 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
Dumitru Dobren

se incheie.

Secretar general al comunei
Liviu Imbrescu

