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PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  28 ianuarie 2021 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. 2 din 20 ianuarie 

2021 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  10 consilieri . 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 20 

ianuarie 2021  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de 

afişare  din 20.01.2021. 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 Danilă prezinta ordinea de zi. Proiectele de 

hotarari  sunt aprobate  de catre CLC, este suplimentata ordinea de zi cu proiect 

de hotarare alegere presedinte de sedinta lunile februarie, martie si aprilie 2021. 

 

 

ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

 

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobare plan de lucrari pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social 

        

 Dl.  Consilier Dobren Danila, presedintele de sedinta  prezinta  proiectul 

de hotarare, sunt enumerate activitatile care vor fi efectuate de catre persoanele 

apte de munca beneficiare de ajutor social. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


2. Proiect de hotarare  privind aprobare plan de lucrari pentru persoanele 

obligate sa efectueze munca neremunerata in folosul comunitatii. Dl.  

presedinte  de sedinta  prezinta  proiectul de hotarare, sunt enumerate 

activitatile care vor fi efectuate de catre persoanele obilgate sa efectueze 

ore de munca in folosul comunitatii. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare numar de asistenti personali si 

indemnizatii handicap anul 2021 

 

 Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei  prezinta  raportul 

compartimentului asistenta sociala, sunt propuse 30 de posturi la asistenti 

personali si 15 indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

4. Proiect de hotarare  privind aprobare raport asistenta sociala semestrul 

II 2020. 

 

 Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei  prezinta  raportul 

compartimentului asistenta sociala, sunt prezentate sumele cheltuite cu plata 

salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav precum si sumele 

platite pentru indemnizatiile de handicap grav. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

5. Proiect de hotarare  privind aprobare majorare capital social SC 

Rudaria EM SRL 

 

 Dl.  presedinte  de sedinta  prezinta  proiectul de hotarare, se aproba suma 

de 14800 lei pentru achitarea facturilor. Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu 

prezinta faptul ca ar trebui aprobata o suma mai mare pentru societate pentru 

buna functionare a acesteia. Se propune inceperea activitatii societatii incepand 

cu data de 1.03.2021. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

6. Proiect de hotarare  privind aprobare planuri de amplasament drumuri 

agricole. 

 Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei  prezinta  raportul 

compartimentului de resort, sunt prezentate drumurile agricole care vor fi 

intabulate pentru implementarea proiectului de reabilitare a acestora. 



 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC  

 

7. Proiect de hotarare  privind aprobare organigrama si stat de functii an 

2021  

Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei  prezinta  raportul  

compartimentului asistenta sociala, sunt enumerate posturile ocupate si 

cele vacante. In 19 martie 2021 va fi concurs pentru ocuparea a doua 

posturi vacante: consilier achizitii publice si contabil. Fata de organigrama 

din 2020 apare in plus un post de muncitor. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC  

 

8. Proiect de hotarare  privind alegere presedinte de sedinta pentru lunile 

februarie, martie si aprilie 2021. 

 Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei  prezinta  raportul 

compartimentului de resort. Este propus dl. consilier Cocias Nicolae. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC  

 

 

Diverse.  

 

 

La sedinta este prezent dl. Popovici Cuzma domiciliat in comuna Eftimie Murgu 

nr. 594 care prezinta situatia terenului pe care il foloseste in domeniul public al 

comunei, pentru care a platit taxa de ocupatie in anii anteriori. Acesta prezinta 

faptul  ca  acest teren este solicitat pentru a fi folosit de catre alta persoana din 

localitate si  au fost discutii in privinta dreptului de folosinta. Consilierii locali 

prezenti la sedinta propun transmiterea unei adrese din partea Primariei pentru 

rezolvarea problemei , toti sunt de acord cu faptul ca cei care au platit in anii 

anteriori au intaietate la folosirea acestor terenuri. 

Dl. consilier Suta Petru prezinta faptul ca solicita inchirierea sau aprobarea 

ocuparii unei suprafete din domeniul public pentru amplasarea unei constructii 

temporare pentru depozitarea produselor agricole. I se recomanda depunerea 

unei cereri  pentru aceasta solicitare. 

Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta faptul ca este necesar a fi readuse la 

intrarile in cele doua cimitire a containerelor pentru colectarea deseurilor. De 

asemenea solicita prezentarea situatiei privind numarul de persoane care au 

contoare pentru serviciul de alimentare cu apa precum si situatia privind plata 

pentru serviciul de alimentare cu apa.  

 



Dl. consilier Dobren Danilă solicita pentru sedinta urmatoare intocmirea unui 

proiect de hotarare privind numirea unui administrator pentru SC Rudaria EM 

SRL .  De preferat unul din membrii Consiliului Local.  

        

  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 .  

În rest nemaifiind alte probleme de discutat , sedinta  extraordinara de indata  se 

încheie. 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                  Secretar general al comunei, 

                 Dănilă   Dobren                                                    Liviu  Imbrescu                               

 


