
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  26 noiembrie  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. 130  din 19 

noiembrie 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 19 

noiembrie  2021  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal 

de afişare  din 19.11.2021. 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 aderare la ADI 

Valea Carasului, Valea Almajului, Clisura Dunarii – initiator, primar Otiman 

Mihai si Proiect de hotarare  privind suplimentare numar posturi asistenti 

personali – initiator, primar Otiman Mihai. 

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobare acordare sprijin financiar biserici 

 

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

30000 lei pentru Biserica Ortodoxa si 30000 lei pentru Biserica Baptista pentru 

construirea unor capele. Documentele pentru realizarea acestor constructii vor fi 

depuse si la primarie. 

 

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

  

2. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 90000 lei achizitie 

chioscuri si foisoare 

 

Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare  pentu achizitionarea 

unor chioscuri si foisoare pentru a fi amplasate in diverse puncte din localitate si 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


in zona morilor de apa. Se vor inchiria persoanelor care desfasoara activitati 

comerciale in zona morilor de apa, se va stabili taxa pentru chioscuri si va fi un 

aspect placut pentru turistii care viziteaza morile de apa, comerciantii vor vinde 

produsele in conditii corespunzatoare. 

        Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta faptul ca ar trebui redus 

numarul de foisoare si chioscuri stradale. Dl. consilier Dobren Danila precizeaza 

faptul ca suma prevazuta pentru achizitionare este prea mare, cu acesti bani s-ar 

putea reabilita cladirea dispensarului medical iar lucrari de constructie a unor 

chioscuri sa fie facute de catre un tamplar din localitate, primaria sa 

achizitioneze material lemnos si poate ar rezulta un pret mai mic.  

       In urma discutiilor, Proiectul este retras de catre primar si nu s-a mai supus 

la vot. 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 3000 lei pavoazare 

centru localitate 

 

 Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, mai sunt 

functionale si din instalatiile cumparate anul trecut, se va amplasa brad pentru 

Craciun in centrul localitatii.  

 

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

 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 8000 lei pentru 

Festivitatea pomului de Craciun 

 

 Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, se vor face 

pachete pentru elevii scolii generale si gradinita din localitate. In urma 

sedinteleor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local s-au depus 3 

amendamente pentru majorarea sumei la 10000 lei.  

 

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

 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 12 000 lei necesara 

elaborarii strategiei de dezvoltare locala  

 Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, conform H.G. 

nr. 797/2017 este necesara si elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale.  

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

 

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea stocurilor de carburant si 

materiale antiderapante – iarna 2021 - 2022 

 

 Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, se va realiza un 

stoc de 700 litri carburant, 500 kg sare si 5 tone de nisip, la fel ca si in ultimii 

ani, materiale care vor fi folosite pentru deszapezirea drumurilor comunale.  



 

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

 

7. Proiect de hotarare  privind aderarea  la ADI Valea Carasului, Valea 

Almajului, Clisura Dunarii 

 

 Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, se face 

asocierea cu mai multe primarii pentru accesarea fondurilor, conform O.U.G.  

nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului National de investitii 

,,Anghel Saligny’’ si ORDINULUI 1333 din 21 septembrie 2021 privind 

aprobarea Normelor Metodologice, pentru proiectul de alimentare cu gaze 

naturale. 

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

 

8. Proiect de hotarare  privind aprobarea suplimentarii numarului de 

asitenti personali 

 

 Dl.  primar  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, in luna 

noiembrie s-a primit adresa de la DGASPC CS pentru acord angajare asistent 

personal.   

 

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

 

Diverse.  

 

         Dl. primar  Otiman Mihai prezinta adresa nr. 48155/29.10.2021 primita de 

la Curtea de Conturi Caras Severin  referitoare la referitoare la activitatea de 

verificare ”Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale 

Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei ” efectuata  pentru comuna Eftimie 

Murgu conform Deciziei nr. 27/2021 privind Raportul de audit financiar nr. 

1751 din 30 septembrie 2021 si este prezentata o copie a raportului de audit 

financiar. 

       Dl. primar  Otiman Mihai prezinta adresa nr 2963/8.11.2021  pentru 

solicitarea inchirierii unei suprafete de 300 mp pentru amplasare antena semnal 

telefonie mobila.  

 

      Dl. primar  Otiman Mihai prezinta oferta pentru eleborarea SCIM, SNA, 

GDPR si ROF primarie, in viitor se va intocmi proiect de hotarare. 

 

      Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta faptul ca nu s-au realizat lucrarile 

pentru construirea spatiului de  vanzare  produse  agricole , achizitionarea unui 

totem la intrarea in localitate si nici nu s-a achizitionat un buldoexcavator desi 

au fost aprobate prin hotarari de consiliu local in acest an .   Dl.  primar  Otiman 

Mihai prezinta  faptul ca au fost contestatii la procedura de achizitionarea 



buldoexcavatorului, au fost diferite solicitari de clarificari dar pana la sfarsitul 

acestui an va fi adus buldoexcavatorul. Materialul pentru piata este achizitionat, 

in perioada urmatoare se va realiza constructia pentru vanzarea produselor 

agricole iar totemul de la intrare in localitate va fi amplasat in perioada 

urmatoare.   Dl. consilier Suta Lazar prezinta faptul ca s-ar putea preda 

calculatoarele vechi din primarie pentru a fi folosite de catre elevii de la scoala 

generala, amenajarea unei sali pentru elevi. De asemenea solicita prezentarea 

listei cu beneficiarii de ajutor social si persoanele care efectueaza ore de munca 

precum si informare in scris pentru receptiile de lucrari din anul 2021.  

         Dl. consilier Dobren Danila prezinta faptul ca este necesara efectuarea 

lucrarilor de reparatii la dispensarul medical precum si acoperirea constructiei de 

la statia de epurare, se degradeaza daca nu se monteaza un acoperis.  

 

         Dl. Sirbu Dumitru, din comuna Eftimie Murgu solicita sprijin pentru 

acoperirea morii Vamulea, sunt necesare reparatii la acoperis. Pentru adunarea 

deseurilor in localitate sa fie prezentat graficul de colectare pentru locuitorii 

comunei si amplasarea unor containere pentru sticla.  

 

         Dl. Mihai Moatar prezinta oferta pentru administrarea suprafetei forestiere 

da catre Ocolul silvic Banatul Montan, infiintat in anul 2019, initial din 7 

primarii iar in momentul de fata sunt 20 de primarii membre. Pretul din oferta 

este mai mare decat cel al Ocolului Silvic Bozovici, ocol cu care Primaria 

Eftimie Murgu are contract de administrare.  

     

        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 , 

                 Marcea Danut Ilie                                         Imbrescu   Liviu  


