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PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  11 iulie  2021 cu ocazia sedintei extraordinare 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 cu  ordinea de zi  stabilita si 

prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 88  din 6 iulie 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 6 

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

afişare  din 6.07.2021. 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 modificarii H.C.L. nr. 35/2021- 

utilizarea unor sume din excedentul bugetar 

 Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare , se modifica 

suma pentru reparatii la statia de epurare a localitatii, la sistemul de 

supraveghere video. Suma prevazuta pentru redobandirea Cabinetului medical a 

fost cuprinsa in bugetul initial al anului 2021. De asemenea se lucreaza la un 

proiect pentru modernizare strada secundara II si lucrari pentru ogasul Canobars.    

Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru.  Proiect aprobat de CLC ; 

  

2. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 76362,20  lei pentru 

reparatii statie de epurare  

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

epurare este necesara pentru obtinerea autorizatiei de mediu. Este necesara 

asigurarea permanentei la statia de epurare pentru supravegherea pompelor si a 

intregului sistem. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 20610,80  lei pentru          

achizitia unui sistem de floculare pentru alimentarea cu apa a localitatii 

      Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare,  obligativitate 

ceruta de catre Directia de Sanatate Publica. Dl. consilier Dobren Danila 

prezinta faptul ca este urgent nevoie de repararea conductei de apa – pierdere de 

apa in zona imobilului cu nr. 86. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

 

Diverse.  

 

       Dl. consilier Dobren Danila prezinta faptul ca s-au finalizat lucrarile de 

reconstructie a morii Batolea, lucrari efectuate de randasi si cu sprijinul 

Primariei. Este necesar sa se intervina si la moara Indaratnica de la perete si data 

in functiune moara Rosoanea pentru a fi repuse in functiune.  

               

        Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu propune inlocuirea taxei de 3 lei/mc de 

material lemnos transportat de agentii economici care exploateaza lemn din 

localitate cu obligativitaea repararii drumului forestier de catre acestia  prin 

predarea amplasamentului pentru reparatii . 

 

        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  se încheie. 

 

 

 

 

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

                 Marius Sorin Dumșe                                       Liviu  Imbrescu                              


