
               ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

         Consiliul  Local  

   PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  20 decembrie 2020 cu ocazia 

sedintei extraordinare a Consiliului Local Comunal 

Eftimie  Murgu 

 

         Consiliul Local  comunal Eftimie Murgu , judetul Caras Severin , azi data de 

mai sus s-a intrunit in sedinta  extraordinara  de lucru cu  ordinea de zi  stabilita si 

prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 158 din 14 decembrie 

2020 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  10 consilieri , un  consilier absent, dl.Mihailescu Ilie Gabriel, 

decesul unui membru din familie. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 14 

decembrie 2020  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de 

afişare  din 14.12.2020. Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică şi 

prin publicarea acesteia pe site-ul Primăriei www.primariaeftimiemurgu.ro,  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,este scos proiectul de hotarare privind suma 

pentru pavoazare centrul comunei si sedinta incepe cu proiectul de hotarare 

achizitie tablete. 
                   
ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

1. Proiect de hotarare  privind aprobare rectificare de buget local 
        
 Dl.  Otiman Mihai, primar al comunei prezinta referatul de aprobare, s-a 

primit suma de 152 000 lei pentru finantarea platilor drepturilor asistentilor 

personali si indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, incalzire 

ajutor social si rectificare sume din bugetul scolii.  

  Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

 Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

2. Proiect de hotarare  privind  aprobare taxe si impozite pentru anul 

fiscal 2021 

Dl.  Otiman Mihai, primar al comunei prezinta referatul de aprobare, se  

mentin aceleasi impozite ca si in anul 2020, indexare cu rata inflatiei anuale. 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


              Dl. presedinte de sedinta da citire taxelor din anul 2020, sunt unele          

              modificari la cuantumul acestora. De asemenea solicita pentru luna 

ianuarie situatia privind persoanele care au datorii la bugetul local. 
 

               Proiectul este supus la vot :9 voturi pentru, o abtinere, dl. Dobren Dănilă. 

Proiectul este  aprobat de CLC ; 
        

3. Proiect de hotarare  privind aprobare program masuri gospodarire 

localitate. 
 

   Dl.  Otiman Mihai, primar al comunei prezinta referatul de aprobare, sunt 

enumerate masurile care vor trebui respectate de catre cetateni. Primul pas va fii 

instiintarea acestora iar in caz de neconformare se va aplica masura avertismentului 

si sanctiunii.  

Proiectul este supus la vot :9 voturi pentru.o abtinere, dl. Dobren Dănilă. 

 Proiectul este  aprobat de CLC ; 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobare salarii aparat de specialitate 

primar și stabilire nivel indemnizatii consilieri 

 Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei prezinta raportul 

compartimentului de resort, se va aplica salariul minim de 2230 la coeficientul 

existent, indemnizatia lunara a consilierilor este stabilita la 10 % din salariul 

primarului. 
 

Proiectul este supus la vot :10  pentru. 
 

Diverse. 

       Dl. primar prezinta faptul ca s-a emis o dispozitie de rectificare buget local 

in suma de 18 000 lei pentru achitarea unor datorii.  De asemenea prezinta faptul ca 

s-a adoptat o hotarare de guvern prin care localitatea va primi suma de 383000 lei, 

cheltuieli de functionare. 

 

  Propunerile au fost notate de  secretarul general al comunei 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  extraordinara de indata  se 

încheie. 

 

 

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                      Secretar general al comunei,                                                                                                                                                      

                 Dănilă   Dobren                                                   Liviu  Imbrescu                               


