ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 20 aprilie 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. 60 din 13 aprilie
2021 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali.
Prezenta : 10 consilieri, dl. consilier Lopatita Pavelica a transmis votul sau
in timpul sedintei.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 13
aprilie 2021 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de
afişare din 13.04.2021. 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. Se suplimenteaza ordinea de zi cu proiect de hotarare
aprobare preturi de valorificare masa lemnoasa. Vot in unanimitate pentru.
Dl. Cocias Nicolae - presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi. Ordinea
de zi este aprobata in unanimitate.
ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare privind aprobare transformare functie publica
Dl. primar Otiman Mihai, prezinta proiectul de hotarare, este necesara
transformarea postului din debutant in grad profesional asistent ca urmare a
efectuarii perioadei de stagiu si a obtinerii calificativului de evaluare
corespunzator la raportul de evaluare al functionarului public . Proiectul este
supus la vot :11 voturi pentru. Proiectul este aprobat de CLC ;
2. Proiect de hotarare privind aprobare plan de ocupare functii publice
Dl. primar Otiman Mihai prezinta proiectul de hotarare, obigativitate
anuala de aprobare a acestui plan.
Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
3. Proiect de hotarare privind aprobare buget initial anul 2021
Dl. primar Otiman Mihai prezinta referatul de aprobare, suma totala
primita in acest an este mai mica decat in anul precedent. De asemenea mai sunt

si datorii din anul 2020 pentru Asociatia Sanatate pentru Almaj si Ocolul silvic
Bozovici. Nici pentru asisenta sociala- plata indemnizatiilor de handicap si
salariile asistentilor personali nu au fost alocate fonduri suficiente.
Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
4. Proiect de hotarare privind aprobare preturi masa lemnoasa
Dl. primar Otiman Mihai prezinta referatul de aprobare. In adresa
primita de la Ocolul Silvic Bozovici sunt 3 partizi din care una va fi valorificata
pentru populatie. Preturile sunt cele prevazute de cele 3 APV-uri. Se va reveni
cu o hotarare de stabilire a pretului pentru lemnul de lucru si lemnul de foc.
Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
5. Proiect de hotarare privind aprobare alegere presedinte de sedinta
lunile mai, iunie si iulie 2021
Dl. primar Otiman Mihai prezinta referatul de aprobare. Este propus
dl. consilier Dumse Marius Sorin.
Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
Diverse.
Dl. primar Otiman Mihai prezinta actiunea de reparatii mori, trasee la
morile din sat , marcarea de indicatoare realizata cu sprijinul Asociatiei Acasa in
Banat. Se vor efectua lucrari de igienizare a irugilor, schimbat acoperisul de pe o
moara si alte actiuni.
Dl. consilier Dobren Danila prezinta faptul ca este necesara repararea
drumului de la Pogara, drumul este degradat si este nevoie de un buldozer pentru
repararea acestuia.
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.
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