
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  16 decembrie  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. 141  din 15 

decembrie 2021 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  9  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 15 

decembrie  2021  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal 

de afişare  din 15.12.2021. 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 Marcea Danut Ilie - presedinte de sedinta prezinta ordinea de 

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

doua proiecte de hotarare si anume: Proiect de hotarare  privind aprobare suma 

de 1500 lei festivitate scoala gimnaziala– initiator – primar  Otiman Mihai si 

Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 1000 lei suplimentare pavoazare 

centru localitate– initiator – primar  Otiman Mihai 

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea rectificarii bugetului local  

 

Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare  , s-au primit adrese de 

la Directia Finantelor Caras Severin cu repartizarea sumelor de 27 mii lei 

finantarea drepturilor asistentilor personali si indemnizatiilor cu handicap si 

suma de 20,50 mii lei de la Consiliul Judetean din sume defalcate din TVA.  

     Dl. primar  precizeaza faptul ca trebuie achizitionata o remorca pentru 

tractorul primariei. Se vor cauta oferte in acest sens.  

 

Proiectul este supus la vot : 9 voturi pentru.  Proiect aprobat de CLC ; 

 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


2. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 1500 lei pentru 

festivitatea organizata la Scoala Gimnaziala Dr. Ion Sirbu.  

 

        Dl. primar prezinta proiectul de hotarare,  se aloca suma de 1500 lei 

festivitate aniversare 250 ani de invatamant in limba romana, dezvelire placi 

comemorative dr. Ion Sirbu si gen. Traian Doda, depunere coroane de flori la 

mormantul eroului decedat la Revolutia din decembrie 1989  sublocotenent 

Ghimboasa Iosif si acordare dilpome carti de multumire si respect profesorilor 

pensionari ai scolii din localitate.      

 

Proiectul este supus la vot : 9 voturi pentru.  Proiect aprobat de CLC ; 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 1000 lei pentru 

suplimentare pavoazare centru localitate  

 

        Dl. primar prezinta proiectul de hotarare,  se aloca suma de 1000 lei pentru 

suplimentarea pavoazarii centrului localitatii.      

 

Proiectul este supus la vot : 9 voturi pentru.  Proiect aprobat de CLC ; 

 

Diverse.  

 

         Dl. primar  Otiman Mihai prezinta faptul ca este necesara repararea 

drumurilor agricole, drumul de la imobilul nr. 148 la nr. 51.  

 

         Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu precizeaza faptul ca este necesara 

reabilitarea drumului forestier de la sfarsitul drumului asfaltat in zona morilor de 

apa pana la Halanga Mare, aprox. 5,5 km , solicitarea unor oferte pentru 

reabilitarea acestui drum.  

 

 

         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  extrordinară convocata de  

se încheie. 

 

 

 

 

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

                 Marcea Danut Ilie                                         Imbrescu   Liviu  


