ROMANIA
Comuna EFTIMIE MURGU
Consiliul Local
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 mai 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. 72 din 24 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 24
mai 2021 prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de
afişare din 24.05.2021. 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 4 proiecte de hotarare si anume: Proiect de hotarare aprobare suma de 3500
lei pentru premii scolare, initiator primarul comunei, proiect de hotarare
aprobare noua valoare a proiectului Santuri, podete si accese la proprietati in
comuna Eftimie Murgu, initiator primarul comunei , proiect de hotarare
aprobarea pretului 80 lei/mc lemn exploatat in partida P 10112 , initiator
primarul comunei si proiect de hotarare aprobare suma de 158248 lei pentru
aprobare redobandire Cabinet medical, initiatorii – toti consilierii locali. Vot in
unanimitate pentru. Este retras de catre primar proiectul de hotarare aprobare
suma de 9000 lei achizitie camere de supraveghere, se vor analiza mai multe
oferte si se va achizitiona un sistem mai performant.

ORDINEA DE ZI si DEZBATERI :
1. Proiect de hotarare privind aprobare suma de 45 000 lei pentru lucrari
amenajare acostamente drum capu satului
Dl. primar Otiman Mihai prezinta referatul de aprobare. Se va aduce
piatra pe ambele sensuri ale drumului si se vor face santuri. Proiectul este supus
la vot :11 voturi pentru. Proiect aprobat de CLC ;

2. Proiect de hotarare privind aprobare suma de 1500 lei pentru achizitia
de flori pentru infrumusetare centru localitate
Dl. primar Otiman Mihai prezinta proiectul de hotarare, se vor pune flori si
in parcurile din centrul comunei.
Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiect aprobat de CLC ;
3. Proiect de hotarare privind aprobare cantitatea de 500 litri carburant
pentru lucrari de intretinere drumuri agricole.
Dl. primar Otiman Mihai prezinta proiectul de hotarare, au fost reparate
drumurile agricole si cele doua drumuri care duc spre padure.
Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiect aprobat de CLC ;
4. Proiect de hotarare privind aprobare aprobare suma de 3500 lei pentru
premii scolare
Dl. primar Otiman Mihai prezinta proiectul de hotarare, in fiecare an sau acordat premii pentru elevii premianti a Scolii Gimnaziale Dr. Ion Sirbu. S-a
primit adresa de la Scoala Gimnaziala Dr. Ion Sirbu prin care se solicita aceasta
suma.
Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.
Proiect aprobat de CLC ;
5. Proiect de hotarare privind aprobare noua valoare a proiectului Santuri,
podete si accese la proprietati in comuna Eftimie Murgu
Dl. primar Otiman Mihai prezinta proiectul de hotarare, noua valoare
rezultata conform devizului general actualizat pentru anul 2021 la suma de
3966853,26 lei si suma de 190683,26 lei cheltuieli neeligibile de la bugetul
de stat ce vor fi alocate din bugetul local. Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu
intreaba despre data finalizarii acestui proiect si propune amplasarea unui tub
pentru intersectia de la Ghimboasa. Dl. primar precizeaza faptul ca in doua
sau trei luni se va finaliza acest proiect inceput in anul 2015. Dupa finalizarea
celor prevazute in proiect se va gasi o solutie si pentru efectuarea lucarilor
neprevazute in proiect si care sunt de stricta necesitate.
Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;
6. Proiect de hotarare privind aprobare pret 80 lei/mc lemn exploatat in
partida P 10112
Dl. primar Otiman Mihai prezinta proiectul de hotarare. Se stabileste
pretul de 80 lei/mc tarif maxim de pornire la licitatie sau negociere de
prestari servicii a lucrarilor de exploatare forestiera pentru masa lemnoasa
din partida P 10112.
Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;

7. Proiect de hotarare privind aprobare suma de 158248 lei pentru aprobare
redobandire Cabinet medical
Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta proiectul de hotarare initiat de
catre toti consilierii locali. S-a primit adresa de la Dr. Haramuz Anesia
Nicoleta prin care isi exprima intentia de vanzare a Cabinetului medical la
pretul de 158500 lei conform raportului de evaluare pentru acest spatiu, cu
posibilitatea achitarii pretului in 3 rate.
Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru.
Proiectul este aprobat de CLC ;

Diverse.
Dl. primar Otiman Mihai prezinta situatia privind organizarea rugii satului.
Se va organiza actiunea pentru cinstirea eroilor locali care s-au jertfit pentru
patrie in primul si al doilea razboi mondial precum si la revolutia din decembrie
1989. Starea de alertă impusă de pandemia de coronavirus şi distanțarea socială
care este obligatorie în astfel de condiții nu permite desfăşurarea tradiționalului
joc care trebuia sa aiba loc în cele două zile de sărbătoare a satului.
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

