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PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  23 decembrie  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 de lucru  cu  ordinea de zi  stabilita si 

prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 142  din 16 

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

        Prezenta :  10  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 16 

decembrie  2021  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal 

de afişare  din 16.12.2021. 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 nu este prezent la 

sedinta si se alege presedinte pentru sedinta din 23.12.2021 dl. consilier Suta 

Lazar Laurentiu care prezinta ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobata in 

unanimitate. Se suplimenteaza ordinea de zi cu noua proiecte de hotarare si 

anume: Proiect de hotarare  privind aprobare numar de asistenti personali pentru 

anul 2022– initiator – primar  Otiman Mihai, Proiect de hotarare  privind 

aprobarea sumei de 15000 lei  pentru elaborarea sistemului de control intern 

managerial, Strategia Nationala anticoruptie, Regulamentului privind protectia 

datelor cu caracter personal si regulament de ordine interna – initiator – primar  

Otiman Mihai,  Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 20500 lei  

pentru achizitionare remorca basculabila – initiator – primar  Otiman Mihai,  

Proiect de hotarare  privind aprobarea rectificarii bugetului local – initiator – 

primar  Otiman Mihai,  Proiect de hotarare  privind aprobarea inrolarii in 

Sistemul National Electronic de plata a taxelor si impozitelor utilizand cardul 

bancar SNEP si inrolarea in sistemul Ghiseul.ro– initiatori – 8 consilieri locali, 

Proiect de hotarare  privind aprobarea participarii in cadrul programului 

reducerea emisiilor de gaze, statii de incarcare vehicule electrice– initiatori – 7 

consilieri locali, Proiect de hotarare  privind aprobarea demararii procedurilor de 

declarare a comunei ca statiune turistica de interes local– initiator – primar si 

Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 16 170 lei pentru elaborarea 

Monografiei Comunei Eftimie Murgu– initiator – primar. 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru 

anul fiscal 2022 

Dl.  Otiman Mihai, primarul comunei  prezinta proiectul de hotarare . Se 

mentine acelasi nivel al impozitelor si taxelor locale ca si in anul 2021, 

actualizate cu rata inflatiei conform Codului Fiscal, s-a marit doar taxa pasune 

impadurita cu subsol zacamant, taxa de drum pentru agentii economici care 

transporta material lemnos si taxa de salubrizare la evenimentele care se vor 

desfasura la Sala de evenimente sau Caminul Cultural. 

Proiectul este supus la vot : 10 voturi pentru.  Proiect aprobat de CLC ; 

 

2. Proiect de hotarare  privind   nominalizare membrii comisie evaluare 

activitate profesionala a secretarului general al comunei pentru anul 

2021 

Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei, prezinta raportul  

compartimentului de resort, intocmit conform prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

  Sunt nominalizați de către Consiliul Local dnii.  Cocias Nicolae , 

consilier local, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement și dl. Șuta Dionisie, Comisia pentru 

administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a 

drepturilor cetatenilor. 

               Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare retea scolara 2022-2023 

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

primit avizul conform din partea Inspectoratului Scolar al judetului Caras 

Severin. 

     Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

     Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

4. Proiect de hotarare  privind aprobare numar de asistenti personali si 

indemnizatii handicap anul 2022 

 

 Dl.  primar  prezinta  proiectul de hotarare, sunt propuse 40 de posturi la 

asistenti personali si 15 indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 15000 lei  pentru 

elaborarea sistemului de control intern managerial, Strategia Nationala 

anticoruptie, Regulamentului privind protectia datelor cu caracter 

personal si regulament de ordine interna  

 



Dl.  primar  prezinta  proiectul de hotarare, oferta primita  pentru 

elaborarea sistemului de control intern managerial, Strategia Nationala 

anticoruptie, Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal 

si regulament de ordine interna. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 20500 lei achizitionare 

remorca basculabila 

 

 Dl.  primar  prezinta  proiectul de hotarare, oferta primita pentru 

achizitionarea unei remorci basculabile pentru tractorul primariei. 

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. Proiect aprobat de CLC ; 

 

7. Proiect de hotarare  privind aprobarea rectificarii bugetului local  

 

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

Directia Finantelor Caras Severin cu repartizarea sumei de 220 mii lei din 

Fondul de rezerva al Guvernului. 

 

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

 

8. Proiect de hotarare  privind aprobarea inrolarii in Sistemul National 

Electronic de plata a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar 

SNEP si inrolarea in sistemul Ghiseul.ro 

 

Dl.  consilier Lopatita Pavelica prezinta proiectul de hotarare  prin se realizeaza 

plata taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si inrolarea in sistemul 

Ghiseul.ro si de la distanta in contul Primariei Eftimie Murgu.  

Proiectul este supus la vot : 10 voturi pentru.  Proiect aprobat de CLC ; 

 

9. Proiect de hotarare  privind aprobarea participarii in cadrul 

programului reducerea emisiilor de gaze, statii de incarcare vehicule 

electrice 

Dl.  consilier Lopatita Pavelica prezinta proiectul de hotarare  , este un avantaj si 

pentru turistii care viziteaza localitatea, proiectele sunt finantate de catre 

Administratia Fondului de Mediu ,statiile de incarcare vor fi amplasate in 

diferite locuri din comuna.  

Proiectul este supus la vot : 9 voturi pentru, 3 abtineri.  Proiectul este  aprobat de 

catre CLC ; 

 

10. Proiect de hotarare  privind aprobarea demararii procedurilor de 

declarare a comunei ca statiune turistica de interes local  

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

pentru realizarea procedurilor de declarare a localitatii ca si statiune turistica 

de interes local. 



Proiectul este supus la vot : 10 voturi pentru,  Proiect aprobat de CLC ; 

 

11. Proiect de hotarare  privind aprobaarea sumei de 16 170 lei pentru 

elaborarea Monografiei Comunei Eftimie Murgu 

 

    Dl.  primar  prezinta  proiectul de hotarare, solicitarea primita din partea dlui. 

profesor Sirbu Pavel, oferta de pret de la tipografie. Un numar de exemplare vor 

fi in posesia Consiliului Local.  

 Proiectul este supus la vot :10 voturi pentru. 

 

 

12. Proiect de hotarare  privind alegere presedinte de sedinta pentru data de 

23.12.2021 

 

      Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei  prezinta raportul de 

specialitate prin care se constata absenta dlui consilier Marcea Danut Ilie. Este 

propus presedinte dl. consilier Suta Lazar Laurentiu. 

Proiectul este supus la vot : 10 voturi pentru.  Proiect aprobat de CLC ; 

 

       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,                    Secretar general al u.a.t , 

                 Suta Lazar Laurentiu                                  Imbrescu   Liviu  


