
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  14 octombrie  2021 cu ocazia sedintei extraordinare 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 de indata cu  ordinea de zi  

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

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 118  din 13 

octombrie 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 13 

octombrie  2021  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal 

de afişare  din 13.10.2021. 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 Radu Pavel Lucian - presedinte de sedinta prezinta ordinea de 

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

proectul de hotarare privind incetarea si lichidarea SC Rudaria EM SRL, aprobat 

– vot in unanimitate pentru. 

 

ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea infiintare serviciu public de 

alimentare cu apa si canalizare al localitatii 

 

 Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare , s-a primit 

notificare privind inceperea controlului de catre ANRSC. Se va infiinta serviciu 

public de alimentare cu apa si canalizare al localitatii, va avea un buget separat, 

se vor angaja muncitori pentru acest serviciu, societatea SC Rudaria EM SRL 

infiintata in anul 2016 nu a functionat. Dupa infiintarea serviciului se va face 

nota de fundamentare pentru stabilirea pretului pentru aceste servicii. Domnii 

consilieri Radu Pavel Lucian si Dobren Danila solicita prezentarea listei cu 

persoanele care nu platesc apa si canalizarea in urmatoarea sedinta. 

 

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

  

 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

2. Proiect de hotarare  privind aprobare rectificare de buget local  

      Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, s-a primit suma de 

400 mii lei pentru comuna Eftimie Murgu prin H.G. nr. 1088/2021. Vor fi 

prevazute sume pentru finantare drepturi asistenti personali, servicii de 

reevaluare patrimoniu, proiectare la sala de evenimente, achizitionare chioscuri, 

proiect tehnic. 

 Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC; 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare incetare si lichidare SC Rudaria 

EM SRL 

Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  referatul de aprobare, societatatea desii 

infiintata in anul 2016 nu  a functionat si se va infiinta servciul public de 

alimentare cu apa si canalizare al localitatii. 

 

 Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

 

Diverse.   

     

        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 , 

                 Radu Pavel Lucian                                        Imbrescu   Liviu  


