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PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  30 martie 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. 49 din 23 martie 

2021 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  11  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 23 

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

afişare  din 23.03.2021. 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. 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 suma de 35300 lei pentru 

achizitionarea unui numar de 10 chioscuri stradale 

 Dl.  primar Otiman Mihai, prezinta  proiectul de hotarare, dimensiunea de 

2 metri/ 2 metri, constructii din lemn care vor fi amplasate in diferite locuri din 

comuna pentru a  putea fi asigurate conditii corespunzatoare pentru 

comercializarea produselor agricole.  

          Dl. consilier Suta Petru prezinta faptul ca pe site-ul unei anumite societati  

se gaseste o oferta cu pret mai mic pentru chioscuri stradale si foisoare. 

          Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu precizeaza ca in zona unde se desfasura 

ziua liliacului terenul este al Ocolului Silvic Bozovici si trebuie obtinut aviz 

pentru amplasarea foisoarelor in aceasta zona. 

          Dl. consilier Dobren Danila propune amanarea adoptarii hotararii privind 

achizitia chioscurilor stradale pana dupa obtinerea avizelor necesare pentru 

amplasare.  

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


          Dl.  primar retrage proiectele de hotarare achizitie chioscuri stradale si 

foisoare in urma discutiilor din sedinta consiliului local. 

  

2. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 8500 lei fara tva pentru 

intocmire documentatie pentru proiect masuri servicii de silvomediu. 

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

silvomediu va fi depus la APIA pentru obtinerea  unor fonduri alocate 

pentru serviciile de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor.  

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare aderare la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Almaj Gaz 

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare, beneficiile 

realizarii acestui proiect,  este prezentat statutul asociatiei formata din U.A.T.  

Eftimie Murgu, U.A.T.  Bozovici, U.A.T.  Bania si U.A.T.  Prigor. Prin aceasta 

asociere sunt sanse mai mare pentru accesarea unui proiect pentru racordarea 

localitatilor din asociatie. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

4. Proiect de hotarare  privind aprobare contractare servicii topografice 

pentru 3 imobile din domeniul public al comunei 

 

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare constand in 

inscrierea in cartea funciara a magaziei si teren aferent, casa cantar si teren 

aferent si teren de fotbal. 

 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

5. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 4500 lei achizitie totem 

de intrare in localitate 

       Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare. La 

propunerea mai multor consilieri locali s-a hotarat marirea sumei pana la 

8500 lei pentru aceasta achizitie pentru a se putea cumpara un totem mai 

performant.  

 Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

Diverse.  

      Dl. consilier Radu Pavel Lucian precizeaza ca ar trebui adusa piatra pe langa 

drumul comunal de la intrare in localitate, drumul asfaltat este ingust si sunt 



dificultati la circulatie. Trebuie refacute santurile si adus un cilindru pentru 

aceasta lucrare. 

       Dl.  primar Otiman Mihai prezinta situatia societatii Rudaria EM SRL. 

Dupa aprobarea bugetului se vor achita datoriile societatii . Pentru numirea unui 

administrator trebuie urmati pasii prevazuti de O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 109/2011. 

        Dl. consilier Suta Petru intreaba despre situatia canalizarii ogasului 

Canobars, nu s-a inceput nici o lucrare in acest sens.  

        Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta adresa primita de la 

inspectoratul de politie pentru cresterea sigurantei in scoli.  Dl.  primar explica 

faptul ca prin proiectul de reabilitare al Scolii Generale vor fi montate 8 camere 

de supraveghere la scoala.  

         Dl.  primar precizeaza ca societatea care a exploatat carbune in anul 2020 

la Pregheda mai are de achitat o restanta de 10 000 lei pentru anul 2020. 

Procesul pentru redobandirea Cabinetului medical are termen de judecata pentru 

data de 27 aprilie 2021. Referitor la situatia lucrarilor pentru masuratorile de 

cadastru terenuri agricole sunt dificultati datorita erorilor din titlurile de 

proprietate. Au fost inscrise gresit in mare parte numerele de parcele agricole. 

Au fost discutii cu reprezentantii OCPI Caras Severin si se va incerca o varianta 

prin eliberarea unor adeverinte pentru corectare. 

 

        

  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 Cociaş                                                      Liviu  Imbrescu                              


