ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 29 iunie 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 cu ordinea de zi stabilita si
prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta;
Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 83 din 22 iunie 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 22
iunie 2021 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de
afişare din 22.06.2021. 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.
ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii unor sume din
excedentul bugetar
Dl. primar Otiman Mihai prezinta referatul de aprobare prin care sunt
prevazute urmatoarele sume: - 100 000 lei reparatii capitale statia de epurare si
alimentare cu apa a localitatii. Se vor analiza oferte pentru reparatie statie de
epurare. Vaporul de la alimentarea cu apa este fisurat si necesita reparatii
urgente; - 158250 lei achizitie cabinet medical; - 350 000 lei parcare pe
Canobars si reparatii strada secundara II;- 50 000 lei achizitie sistem de
supraveghere video. Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu precizeaza faptul ca
trebuie puse contoare pentru alimentarea cu apa pentru toate gospodariile si
analizat consumul pe localitate. Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiect aprobat de CLC ;
2. Proiect de hotarare privind aprobare suma de 10000 lei pentru
amenajare fantana artizanala – moara de apa in centrul localitatii.
Dl. primar Otiman Mihai prezinta proiectul de hotarare, se va construi o
moara artizanala care va fi amplasata pe locul fantanii artificiale din centrul

comunei. Se va gasi o modalitate pentru protectia acesteia, ulterior se va adopta
o hotarare in acest sens.
Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiect aprobat de CLC ;

Diverse.
Se prezinta cererea de concesionare a imobilului nr. 305° si a terenului
aferent depusa de catre dl. Dragota Ion. Dl. primar precizeaza ca nu este
intabulat acest teren, prima data trebuie sa se faca demersurile pentru intabulare
iar apoi se poate scoate pentru concesionare sau inchiriere. Toti consilierii locali
sunt de acord cu folosirea imobilului de catre dl. Dragota Ion dar fara a face vreo
modificare sau constructie, doar curatenie si intretinere a acestui spatiu.
Dl. Dancea Gerorge, proprietar al imobilului nr. 285 in care isi desfasoara
activitatea SC American Medical Home Services SRL prezinta motivele care lau determinat sa construiasca acest centru medical unde se recolteaza probe
pentru analize medicale, isi desfasoara activitatea medicul de familie, se
elibereaza retete medicale, exista aparatura performanta, un mare beneficiu
pentru intreaga localitate si nu numai. In perioada urmatoare se incearca
constituirea unei comisii care va incepe actiunea pentru redeschiderea spitalului
din Bozovici, unitate desfiintata in anul 2010 si este de stricta importanta pentru
locuitorii Vaii Almajului.
Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu referitor la impunerea unor restrictii de
circulatie pe DJ 571 F recent reabilitat si se transporta material lemnos peste
limita normala si care afecteaza stabilitatea drumului inclusiv drumurile
comunale sunt afectate de transportul materialului lemnos.
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 ordinară se încheie.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Marius Sorin Dumșe

Secretar general al u.a.t ,
Liviu Imbrescu

