ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat azi 18 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. 114 din 13 noiembrie
2020 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali.
Prezenta : 10 consilieri , un absent dl. Suta Lazar Laurentiu.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 13
noiembrie 2020 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de
afişare din 13.11.2020. 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 procesul verbal al
sedintei anterioare. Nu sunt completari. Vot in unanimitate pentru.
Dl. presedinte de sedinta Dobren Danila prezinta ordinea de zi. Proiectele de
hotarari sunt aprobate de catre CLC. si sedinta incepe cu proiectul de hotarare
acord reabilitare drumuri.

ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare privind acord reabilitare drumuri
Primarul comunei, dl. Otiman Mihai prezinta referatul de aprobare. Este
prezent dl. Sorin Constantin Liviu, administrator al societatii Magnum Gaz SRL
Ploiesti , care prezinta solicitarea sa pentru obtinerea autorizatiei pentru lucrarile de
cercetare geologica cu foraje geologice pentru huila in perimetrul Pregheda Sud.
Acesta prezinta un rezumat din Licenta ANRM nr. 22853/2020, documentele
necesare pentru obtinere aviz. Lucrarile de cercetare vor dura 3 ani, din informatii
este o calitate foarte buna a carbunelui, se va folosi un utilaj de 3,5 tone al societatii
Formit Timisoara pentru foraje, posibilitatea de extragere singaz, foarjele vor fi 9 in
primul an, 20 in al doilea si 9 foraje in anul 3. S-au inscris la cuvant dnii. consilieri
Suta Petru, Radu Pavel Lucian si Lopatita Pavelică.

Dl. consilier Suta Petru intreaba despre situatia societatii Magnum Gaz SRL
infiintata in anul 2014 dar care apare cu cifra de afaceri 0 si datorii de 200 mii lei.
Dl. Sorin Constantin Liviu prezinta faptul ca societatea a avut contracte cu alte
firme pentru lucrari explorare singaz, pentru inscrierea la licitatii pentru lucrari s-a
solicitat dovada de certificare fiscala din 6 in 6 luni. Pentru activitatea pe 0 in
anul2019 – societatea a efectuat numai lucrari pentru documentatii obtinerea licenta
de explorare a perimetului. Nu este conditionata detinerea unei sume de bani pentru
obtinere licenta, se poate depune declaratie de bonitate. Dl. Suta Petru intreaba daca
este vorba de explorare geologica si dl. Sorin Constantin Liviu confirma acest
lucru.
Dl. consilier Radu Pavel Lucian intreaba despre posibilitatea reabilitarii
drumului forestier Eftimie Murgu – Pregheda, inchirierea unui utilaj pentru
valorificare pietris. Posibilitatea incheierii unui contract in acest sens. Dl. Sorin
Constantin Liviu confirma posibilitatea efectuarii lucrarilor de reabilitare dupa
inceperea activitatii.
Dl. consilier Lopatită Pavelică intreaba daca in perioada de explorare se vor
efectua lucari de vanzare carbune sau alte lucrari precum si ce materiale vor fi
folosite in procesul de reabilitare. Dl. Sorin Constantin Liviu explica faptul de
pietrisul din exploare va fi folosit pentru reabilitarea drumului, se va infiinta un
punct de lucru in localitate sau sucursala, vor fi venituri pentru comunitate.
Dl. presedinte de sedinta prezinta reticența personala datorita restantelor din
anii anteriori, degradarea terenului, apa paraului Rudarica este afectata din cauza
exploatarilor. Dl. Sorin Constantin Liviu precizeaza faptul ca se poate trimite
adresa de catre Primarie la Agentia pentru protectia Mediului pentru recuperarea
garantiei depusa de catre firmele care au avut contracte de exploatare.
Proiectul este supus la vot : 6 voturi pentru, 2 voturi impotriva – dnii. Dobren
Danila si Mihailescu Ilie Gabriel si doua abtineri dnii. Suta Petru si Lopatită
Pavelică..
Proiectul este aprobat de CLC ;
2. Proiect de hotarare privind aprobare Regulament de organizare si
functionare al Consiliului Local.
Dl. secretar general al comunei prezinta raportul compartimentului de
resort, regulament intocmit conform prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;

3. Proiect de hotarare privind aprobare Regulement privind procedura
proiectelor de hotarari din cadrul autoritatii deliberative.
Dl. secretar general al comunei prezinta raportul compartimentului de resort,
regulament intocmit conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,
Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
4. Proiect de hotarare privind aprobare acordare bursa sociala.
Dl. primar prezinta referatul de aprobare , adresa primita de la Scoala
Gimnaziala Dr. Ion Sirbu, o solicitare in acest sens. Se propune acordarea sumei de
150 lei/luna.
Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
5. Proiect de hotarare privind aprobare aprobare cheltuieli naveta si
ordine de deplasare cadre didactice
Dl. primar prezinta referatul de aprobare , adresa primita de la Scoala
Gimnaziala Dr. Ion Sirbu.
Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
6. Proiect de hotarare privind aprobare suma de bani festivitate pom de
craciun.
Dl. primar prezinta referatul de aprobare , se aproba suma de 8000 lei din
bugetul local. Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
7. Proiect de hotarare privind aprobare stocuri materiale
antiderapante.
Dl. Imbrescu Nicolae, inspector situatii de ugenta prezinta raportul
compartimentului de resort, adresele primite de la Institutia prefectului judetului
Caras Severin, se aproba 700 litri carburant, 500 kg sare si 5 tone nisip.
Dl. consilier Radu Pavel Lucian spune ca este necesar a se interveni si pe
portiunea de drum judetean in cazul caderilor masive de zapada in cazul in care
societatea care are contract la judet nu face fata. Dl. consilier Dumse Marius Sorin
intreaba unde va fi depozitat stocul de carburant. Dl. primar precizeaza ca se va

depozita in butoaie care vor fi aduse la primarie. Dl. consilier Dobren Danila spune
ca stocul este necesar pentru primarie iar in cazul in care nu se consuma toata
cantitatea, restul ramas sa se foloseasca pentru intretinerea drumurilor agricole.
Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Diverse.
Dl. consilier Dobren Danila prezinta nemultumirea sa fata de termenul cand a
fost anuntat pentru sedinta din 18 noiembrie 2020. Dl. secretar general al comunei
explica faptul ca nu s-a primit ultimul raport al compartimentului de specialitate
pentru a fii inaintat consilierilor locali. Dl. Dobren Danila propune initierea unei
actiuni in instanta pentru recuperarea prejudiciului facut la exploatarea de la
Pregheda Nord. Referitor la situatia cabinetului medical, care este situatia actuala
si banii prevazuti pentru redobandire. Dl. primar explica faptul ca dosarul este in
judecare, nu este fixat urmatorul termen. Pentru banii de la capitolul cultura dl.
Dobren propune rectificarea bugetului si folosirea lor pentru alt capitol. Pentru
lucrarile de la podul din centrul comunei, masuri de remediat.
Dl. primar prezinta proiectele modernizare strazi rurale si modernizare
drumuri vicinale. De asemenea propune depunerea unui proiect pentru reabilitare
dispensar comunal prin CNI., reabilitare statie de epurare a apelor.
Dl. consilier Suta Petru propune intocmirea unui proiect pentru achizitionare
tablete pentru elevii Scolii Gimnaziale Dr. Ion Sirbu din localitate. Intreaba de
masuratorile de cadastru, intarzierea lucarilor. Dl. primar explica faptul ca inginerul
topometrist va depune in cursul lunii noiembrie documentatia pentru sectorul Fata
Ilochii.
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

