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PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  30 iulie  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. 94  din 23 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 23 

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 sumei de 54316 lei pentru 

achizitie camere de surpraveghere 

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

achizitiona un numar de 23 de camere de supaveghere care vor fi amplasate in 

diferite puncte din localitate inclusiv la puntile de pe langa paraul Rudarica. 

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

  

2. Proiect de hotarare  privind aprobare rectificare de buget local 

      Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare. Pentru lucrarea 

amenajare parcare , construire ziduri ogas Canobars si reabilitare strada 

secundara II nu s-au gasit firme pentru realizarea lucarii, posibilitate de realizare 

a lucrarii in regie propriei daca s-ar achizitiona un buldoexcavator pentru 

primarie care poate fi folosit si pentru intretinerea drumurilor agricole sau alte 

lucrari.  

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 5000 lei pentru 

amenajare loc de vanzare produse agricole 

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

zona denumita Podul mic,  se va elibera zona de materialele depozitate, ulterior 

se va stabili si taxa pentru acel spatiu. Lucrarea va fi efectuata de catre 

muncitorii primariei. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

4. Proiect de hotarare  privind alegere presedinte de sedinta 

      Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, este ales presedinte 

de sedinta  dl. consilier Radu Pavel Lucian pentru lunile august, septembrie si 

octombrie 2021. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

5.Proiect de hotarare  privind aprobare reorganizare Serviciu Voluntar 

pentru situatii de urgenta, organigrama si regulament de functionare. 

      Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, 14 voluntari, iar in 

perioada urmatoare se va obtine avizul pentru serviciu conform OMAI 75/2019. 

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

6.Proiect de hotarare  privind aprobare raport activitate desfasurata de 

catre asistentii personali ai persoanelor cu handicap in semestrul I al 

anului 2021. 

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

cheltuielile efectuate cu plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav precum si cu plata indemnizatiilor de handicap.  

 Proiectul este supus la vot :11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

Diverse.  

 

       Sunt prezentate 4 solicitari depuse catre primarie si Consiliu Local si 

anume: - Cerere act aditional inchiriere spatiu Ungar Ion. 

- Cerere inchiriere spatiu Sopron – Vladia Mihai. 

- Solicitare incheiere acord parteneriat Asociatia BANATCULT. 

- Solicitare sprijin financiar dotare muzeu satesc si finalizare 

Monografia Comunei Eftimie Murgu - Asociatia BANATCULT. 

         In urma analizarii acestor cereri s-a constatat ca nu se pot inchiria cele 

doua spatii, pentru inchiriere trebuie numar de catre funciara si nici cele doua 

solicitari nu se aproba, nu sunt fonduri prevazute in buget pentru anul acesta.  



- Informare privind sentinta nr. 1120/24.06.2021 – prin care s-a respins 

cerererea de inchidere a procedurii de insolventa formulata de SC 

Total CM. 

 

- Dl. consilier Lopatiţă Pavelică prezinta faptul ca trebuie reparatii in 

unele portiuni din drumul judetean 571 F care trece prin localitate, 

achizitionarea unor cosuri stradale pentru gunoi si amplasare macar in 

centrul localitatii. De asemenea si indepartarea vegetatiei de pe 

marginea drumului din zona morilor de apa si zona poiana liliacului. 

 

        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  


