ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 4 decembrie 2020 cu ocazia
sedintei extraordinare de indata 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 indata de lucru cu ordinea de zi
stabilita si prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta;
Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 150 din 3 decembrie
2020 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali.
Prezenta : 10 consilieri , un consilier absent, dl.Cociaș Nicolae.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 3
decembrie 2020 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de
afişare din 3.12.2020. 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 si sedinta incepe cu proiectul de hotarare
achizitie tablete.

ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare privind aprobare achiziție tablete pentru elevii
Școlii Gimnaziale Dr. Ion Sîrbu din localitate.
. S-au inscris la cuvant dnii. consilieri Suta Petru, Șuta Lazăr Laurențiu si
Lopatita Pavelică.
Dl. consilier Suta Petru prezinta proiectul de hotarare, arata posibilitatea
implementarii unui proiect pentru elevii scolii generale, achizitie realizata prin
fonduri europene. Se vor achizitiona echipamente IT pentru 78 elevi, 12 laptopuri
pentru profesori, table interactive. Dl. consilier Dumse Marius Sorin intreaba
despre sistemul management dispozitive. I se raspunde ca va fi un abonament de 2
ani pentru aceste tablete, aparatura de o calitate foarte buna.
Dl. consilier Lopatită Pavelică explica faptul ca vor fi echipamente
performante ceea ce va duce si la rezultate bune pentru invatatura, o scoala

performanta , proiect necesar avand in vedere si situatia in care ne aflam in
momentul de fata, pandemie de coronavirus, scoala in prezent desfasurandu-se doar
online.
Dl. consilier Șuta Petru precizeaza ca sunt discutii cu o firma de consultanta
care nu cere bani in avans pentru implementarea proiectului si au aprobate
majoritatea proiectelor depuse in acest sens.
Dl. consilier Radu Pavel Lucian precizeaza faptul ca la acest proiect de
hotarare au fost de acord toti consilierii in sedinta precedenta si puteau fi trecuti
initiatori si ceilalti consilieri. Dl. Suta Petru explica faptul ca proiectul a fost
conceput mai devreme dar datorita zilelor libere de 30 noiembrie si 1 decembrie in
data de 2.12.2020 proiectul a fost depus fiind semnat de cei 3 consilieri.
Proiectul este supus la vot : Voturi in unanimitate pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
2. Proiect de hotarare privind nominalizare membrii comisie evaluare
activitate profesionala a secretarului general al comunei pentru anul
2020
Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei, prezinta raportul
compartimentului de resort, intocmit conform prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Sunt nominalizați de către Consiliul Local dnii. Mihăilescu Ilie Gabriel ,
consilier local, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement și dl. Șuta Petru, consilier local, Comisia pentru
administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a
drepturilor cetatenilor.
Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
3. Proiect de hotarare privind desemnare primar in relatia cu AFIR
Dl. secretar general al comunei prezinta raportul compartimentului de resort,
este desemnat dl. primar Otiman Mihai ca reprezentant al comunei in proiectul
Modernizare sala de festivitati implementat prin Grupul de Actiune Locala
Călugăra.
Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;

4. Proiect de hotarare privind aprobare tarife salubrizare, act aditional
la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare si
transport nr. 252/29.06.2018
Dl. presedinte de sedinta Dobren Dănilă prezinta raportul intocmit pentru
acest proiect si referatul de aprobare.
. S-au inscris la cuvant dnii. consilieri Șuta Lazăr Laurențiu , Suta Petru, Șuta
Dionisie si Lopatiță Pavelică.
Dl. consilier Șuta Lazăr Laurențiu prezinta faptul ca la nivel de judet s-a
infiintat ADI intercom Deseuri, sunt mai multe zone de colectare in judet. Pentru
Zona Văii Almajului – SC Ionela SRL care prezinta tariful de colectare si transport
deseuri la pretul de 7,84 lei/persoana/luna. In prezent pretul este de 2 lei/pers./luna.
Un an de zile societatea mai sus mentionata incheie contract cu Primaria dupa
aceasta perioada va incheia contract pentru fiecare gospodarie separat. Propune
modificarea ofertei privind pretul de 7,84 lei considerat a fii mult prea mare.
Dl. consilier Șuta Petru prezinta faptul ca la Resita s-au marit taxele de
salubrizare cu 47 % iar in localitatea Eftimie Murgu prin aceasta majorare ar fi
marit pretul de 4 ori.
Dl. viceprimar Șuta Dionisie prezinta faptul ca vor fi efectuate 4 curse pe
luna pentru ridicarea deseurilor si in acest fel s-ar pastra curatenie in localitate,
societatea SC Ionela SRL a prezentat aceeasi oferta de colectare pentru toate
localitatile din Valea Almajului.
Dl. consilier Lopatită Pavelică prezinta faptul ca ar fi un lucru foarte bun
pentru localitate colectarea saptamanala a deseurilor, masuri benefice pentru
gospodarirea si pastrarea curateniei in comuna.
Dl. consilier Marcea Dănuț Ilie spune ca trebuie urmarite incasarile la
salubritate pentru toti cetatenii, obligativitate la plata pentru toate persoanele.
Proiectul este supus la vot :10 impotiva. Proiectul nu este aprobat de CLC ,
solicitarea unei intalniri cu reprezentantii Societatii SC Ionela SRL pentru discutii,
nemltumire fata de pretul ridicat.
Diverse.
Dl. consilier Dobren Danila face referire la Proiectul Santuri si podete,
gasita o solutie pentru traversarea de la imobilul nr. 455. Dl. viceprimar explica
faptul ca se va monta un podet in acel loc.
Dl. consilier Suta Lazăr Laurențiu solicita pentru sedinta urmatoare
prezentarea unui raport privind bugetul local, fondurile existente in prezent.
Dl. consilier Dobren Danilă solicita pentru sedinta urmatoare initiarea
proiectelor de hotarari privind taxele si impozitele pentru anul 2021, organigrama

Primariei si statul de functii si prezentarea ultimei facturi platite la Pregheda central
in anul 2020 a societatii SC Incasso Target SRL Arad. Situatia privind taxa de
drum datorata de agentii economici care au transportat material lemnos in anul
2020.
Dl. consilier Șuta Petru solicita prezentarea celor noua conturi ale primariei
pentru sedinta urmatoare.
Dl. consilier Radu Pavel Lucian referitor la aglomeratia de autoturisme de
pe strada principala, circulatie afectata din cauza aglomeratiei de autoturisme si
utilaje agricole.
Dl. consilier Șuta Petru prezinta faptul ca din 1 ianuarie 2022 va exista
obigativitatea infiintarii de capele pentru ambele biserici. Este nevoie de
construirea acestor capele. De asemenea prezinta necesitatea canalizarii ogașelor
Cotovăț si Canobârș care au fost omise in lucrarile de reabilitatre desfasurate pana
in prezent.
Dl. consilier Suta Lazăr Laurențiu solicita prezentarea situatiei societatii SC
Rudăria EM, functioneaza sau nu.
Este prezentata si solicitarea depusa de catre agentii Postului de Politie din
localitate pentru achizitionarea unor sisteme de supraveghere in localitate,
montarea acestora in anumite puncte din comuna.
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,
Dănilă Dobren

Secretar general al comunei,
Liviu Imbrescu

