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PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  26 februarie 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. 38 din 19 februarie 

2021 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  10 consilieri, un consilier local dl. Lopatita Pavelica este izolat 

la o adresa din Municipiul Timisoara in urma deciziei de confirmare a masurii 

de izolare dispusa de catre DSP Timis pentru perioada 20.02.2021 – 5.03.2021. 

Pentru proiectele de hotarare de pe ordinea de zi a transmis votul sau comisiei de 

specialitate iar in urma supunerii la vot in plenul sedintei a transmis si votul 

pentru fiecare proiect de hotarare. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 19 

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

afişare  din 19.02.2021. 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 doua 

proiecte de hotarare si anume : Proiect de hotarare privind numirea 

administratorului, statul de functii si incepere activitatii societatii Rudaria EM – 

initiatori : 7 consilieri locali si Proiect de hotarare privind nominalizare membrii 

comisie receptii lucrari de investitii si reparatii in localitate- initiator, primarul 

comunei. Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. 

 

ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobare tarif salubritate si act aditional la 

contractul de delegare prin concesiune a serviciului de colectare si 

transport      

 Dl.  primar Otiman Mihai, prezinta  proiectul de hotarare, raportul prin  

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


care rezulta pretul de 6,61 lei/ persoana intocmit de care operatorul de  

salubritate care are contract de prestari servicii pentru Zona Vaii Almajului. 

          Dl. consilier Suta Petru intreaba despre lista platitorilor si a restantelor la 

plata serviciului de apa/canal, eventual sa se faca un raport procentual. Dl. 

consilier Dobren Danila propune stabilirea atributiilor de incasare a facturilor de 

apa de catre un angajat al primariei. 

 Proiectul este supus la vot : 9  voturi pentru, doua abtineri.   Proiectul este  

aprobat de CLC ; 

 

2. Proiect de hotarare  privind aprobare consum carburanti pentru 

utilejele primariei. 

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, sunt 

enumerate utilejele din dotarea primariei precum si consumul pentru 

fiecare dintre acestea. Din partea comisiei de buget finante a fost prezentat 

un amendament prin care s-a modificat cantitatea de motorina pentru 

tractor in sensul scaderii de la 300 litri/luna la cantitatea de 200 l/luna, 

dupa inceperea colectarii saptamanale a deseurilor de catre operatorul 

autorizat. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare inchidere exercitiu bugetar an 

2020 

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare, este prezentata 

situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020, precum si notele 

explicative pentru executia bugetului. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

4. Proiect de hotarare  privind aprobare numirii administratorului , 

transferarea incasarilor din gestiunea primariei in gestiunea societatii 

de apa /canal Rudaria EM SRL si inceperea activitatii din 1.04.2021. 

 

 Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta proiectul de hotarare initiat de    

          7 consilieri locali, organigrama si statul de functii al societatii Rudaria EM       

          SRL. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

5. Proiect de hotarare  privind desemnare membrii din Consiliul Local in 

comisia de receptii lucrari de investitii si reparatii                              

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare. Sunt 



desemnati d.nii consilieri  Suta Lazar Laurentiu, Mihailescu Ilie Gabriel si 

Suta Petru alaturi de viceprimarul comunei si un angajat din primarie. 

 Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

 

Diverse.  

Dl.  primar Otiman Mihai prezinta intentia realizarii unui proiect de hotarare 

privind achizitionarea unor constructii din lemn pentru comert in localitate si in 

zona morilor de apa, achizitionarea unor foisoare cu banci si masute pentru 

turisti in zona morilor de apa. 

Dl. consilier Dobren Danilă solicita sprijin din partea primariei pentru refacerea 

morii Batolea. Randasii singuri nu se pot descurca cu refacerea acestei mori. 

Este nevoie si de ajutorul muncitorilor de la primarie pentru transportul 

materialelor. 

Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  oferta pentru realizarea unui proiect de 

silvomediu pentru padurea comunala. 

Dl. consilier Dobren Danilă face precizarea ca este necesara repararea 

drumurilor care duc la padure, oamenii nu pot iesi nici cu tractoarele, s-au 

degradat drumurile si trebuie reparate. De asemenea , la intrare in localitate, 

trebuie schimbat podul,  situatia cu exploatarea de carbune, s-au mai achitat din 

facturile pe anul 2020, despre situatia cabinetului medical – dl. primar 

precizeaza ca sunt in desfasurare procesele pentru redobandirea cabinetului 

medical si inscrierea mentiunilor privind interdictia vanzarii.  

Dl. consilier Radu Pavel Lucian intreaba despre drumul spre rusnic, de la fosta 

brutarie. Dl. primar explica ca pentru realizarea acestei lucrari este necesara o 

cantitate mai mare de piatra , pietris pentru asigurarea unei lucrari de calitate.  

        

  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  ordinara   se încheie. 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                  Secretar general al comunei, 

                 Nicolae Cocias                                                      Liviu  Imbrescu                              


