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Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

Încheiat astăzi  30 septembrie  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. 109  din 22 

septembrie 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 22 

septembrie  2021  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal 

de afişare  din 22.09.2021. 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.  

 

ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea rectificare de buget local 

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

de 27 mii lei pentru comuna prin OUG. nr. 97/2021. Sumele vor fi folosite 

pentru cheltuieli materiale. Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru.  Proiect 

aprobat de CLC ; 

  

2. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 20000 lei + tva pentru 

achizitie servicii proiectare iluminat public cu led  

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

proiect pentru Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna 

Eftimie Murgu, Județul Caraș-Severin.  

 Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobare suma de 10000 lei + tva pentru 

achizitie servicii reevaluare patrimoniu 

Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, obiectul 

contractului îl reprezintă prestarea de servicii de întocmire şi elaborare al 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


unui raport de evaluare  pentru bunurile imobile aflate în 

proprietatea/administrarea beneficiarului, în scopul determinării valorii juste 

în contabilitate. 

 

 Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

          Proiect aprobat de CLC ; 

 

4. Proiect de hotarare  privind aprobare regulament Compartiment 

asistenta sociala. 

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

      hotarare, obligativitate elaborare regulament conform H.G. nr. 797/ 2017 si   

      nota de control AJPIS CS.  

      Proiectul este supus la vot : 8 voturi pentru. 

      Proiect aprobat de CLC ; 

 

5. Proiect de hotarare  privind desemnare membru in Consiliul de 

Administratie a Scolii Gimnaziale Dr. Ion Sirbu. 

Dl.  primar Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, adresa primita 

de la Scoala Generala. Este desemnat dl. consilier Suta Lazar Laurentiu. 

        Proiectul este supus la vot : 11 voturi pentru. 

        Proiect aprobat de CLC ; 

 

Diverse.   

       Dl. primar Otiman Mihai prezinta situatia privind Cabinetul medical. Au 

fost discutii cu dna. Haramuz Anesia si intalnire cu dna. Burdulea Elena, 

mediator autorizat si s-a ajuns la o intelegere amiabila privind pretul de 

redobandire a Cabinetului medical.  

Dl. consilier Lopatita Pavelica propune acordarea unui sprijin pentru construirea 

capelei in avlia Bisericii Ortodoxe. Este precizat faptul ca trebuie sprijin si 

pentru Biserica Baptista din localitate.  

     

        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  


