
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

  Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  11 mai 2021 cu ocazia sedintei extraordinare convocata 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 convocata de indata cu  ordinea 

de zi  stabilita si prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 71 din 11 mai 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 11 

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

afişare  din 11.05.2021. 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. Aprobat in unanimitate. 

         Dl. consilier Dumse Marius Sorin - presedinte de sedinta prezinta ordinea 

de zi. Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. Se suplimenteaza ordinea de zi 

cu proiect de hotarare aprobare imputernicire primar pentru depunere cerere 

masura servicii de silvomediu. Vot in unanimitate pentru.  

 

 

ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

 

1. Proiect de hotarare  privind preturi masa lemnoasa 

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare. Se stabilieste 

pretul pentru lemnul de lucru de 250 lei/mc si pretul de 140 lei/mc lemnul de foc 

in partida P 10112. Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.  Proiect aprobat 

de CLC ; 

  

2. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 6500 lei pentru actiunea 

„ Hai la Rudaria” 

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

calendarul lucrarilor care se vor desfasura in perioada 14-16 mai 2021 cu 

sprijinul Asociatiei “Acasa in Banat” pentru lucrarile de igienizare a raului si a 

irugilor, reparatiilor la morile de apa, punti revopsite, toaletare copaci de pe 

langa mori, igienizarea și tratarea lemnului la 11 mori. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare plan achizitii publice - anul 2021 

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

lucrarile, serviciile si propunerile de achizitionare in cursul anului, lista care 

poate fi completata ca urmare a unor viitoare rectificari bugetare. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

4. Proiect de hotarare  privind aprobare amenajare parcare langa sala de 

evenimente 

 

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, necesitatea 

realizarii unei parcari langa sala de evenimente datorita cresterii numarului de 

turisti care viziteaza morile de apa din localitate.  

 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

5. Proiect de hotarare  privind imputernicire primar pentru depunere 

cerere masura servicii de silvomediu 

    Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare. Se depune cerere 

de finantare pentru padurea din domeniul public al comunei. 

 Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

Diverse.  

       Dl.  primar Otiman Mihai prezinta cererile pentru inchirierea unor suprafete 

de pasuni de catre unii  detinatori de animale din localitate. Din incetarea unor 

contracte in anul 2020 si 2021 a ramas disponibila o suprafata de aprox. 15 

hectare. Toti consilierii sunt de acord cu acordarea pasunilor catre solicitantii 

care au depus cereri si au adus adeverinte cu numarul de animale. De asemenea 

solicita sprijinul consilierilor locali pentru implicare in actiunea din 14-16 mai 

alaturi de voluntarii “Asociatiei Acasa in Banat”. 

         

        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  extraordinară convocata de 

îndată  se încheie. 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                    Secretar general al u.a.t , 

                 Marius Sorin Dumșe                                       Liviu  Imbrescu                              


