ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat azi 6 noiembrie 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. 110 din 30 octombrie
2020 au fost convocati un numar de 10 consilieri locali si un consilier validat de
catre Judecatoria Oravita .
Prezenta : 10 consilieri si un supleant.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 30
octombrie 2020 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de
afişare din 30.10.2020. 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.
Secretarul general al comunei dl. Imbrescu Liviu prezinta incheierea nr.
855/27.10.2020 prin care este validat mandatul supleantului Suta Dionisie. Vot in
unanimitate pentru.
Se prezinta ordinea de zi. Proiectele de hotarari sunt aprobate de catre CLC.
Domnul Șuta Dionisie depune juramantul de credinta pe care il semneaza in doua
exemplare.
ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta
Este facută o singura propunere si anume domnul consilier Dobren Danila. Vot in
unanimitate pentru. Proiectul este aprobat de CLC ;
2. Proiect de hotarare privind organizare comisii de specialitate ale
Consiliului Local
Sunt stabilite 3 comisii de specialitate pentru Consiliul Local Eftimie Murgu si
anume: 1. COMISIA PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALA,BUGET,

FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICSI PRIVAT AL COMUNEI,
AGRICULTURA, GOSPODARIE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI
COMERT, 2. COMISIA ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECȚIE
SOCIALĂ,ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI AGREMENT. 3.COMISIA ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ,APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE ȘI A
DREPTURILOR CETĂȚENILOR.

In urma consultarilor s-au stabilit membrii pentru pentru fiecare comisie si in
urma votului s-au ales presedintii si secretarii comsiei. La comisia nr. 1 buget –
finante: presedinte Șuta Lazăr Laurențiu, secretar Ignat Ion, membrii Dobren
Danilă, Radu Pavel Lucian, Lopatiță Pavelică. La comisia nr. 2 Invatamant/cultură:
presedinte Cocias Nicolae, secretar Mihăilescu Ilie Gabriel, membru Marcea Dănuț
Ilie. La comisia nr. 3 Administratie locala presedinte Șuta Petru, secretar Șuta
Dionisie, membru Dumșe Marius Sorin.
3. Proiect de hotarare privind alegere viceprimar.
Dl. primar Otiman Mihai il propune pe dl. consilier Suta Dionisie din partea
Partidului National Liberal.
Dl. consilier Mihăilescu Ilie Gabriel in propune pe dl. consilier Dobren Dănilă.
Se completeaza buletinele de vot cu numele celor doi consilieri si se voteaza prin
vot secret. In urma votului dl. Șuta Dionisie a obtinut 9 voturi, dl. Dobren Dănilă a
obtinut 2 voturi. Dl. consilier Șuta Dionisie este ales viceprimar al comunei Eftimie
Murgu, ales cu majoritate absoluta si isi pastreaza statutul de consilier local fara a
beneficia de indemnizatia de consilier local.
Diverse.
Dl. primar Otiman Mihai prezinta cererea nr. 1580/2.11.2020 a societatii
Magnum Gaz SRL prin care solicita acordul pentru reabilitarea drumurilor in urma
lucrarilor de transport a resurselor de carbune din perimetrul de exploatare
Pregheda sud. Se propune invitarea administratorului societatii sus mentionate la
urmatoarea sedinta de Consiliu Local pentru informare si discutii.
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.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Dănilă Dobren

Secretar general al comunei,
Liviu Imbrescu

