
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  8 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. 140  din 7 decembrie 

2021 au fost convocati un numar de 10 consilieri locali. 

        Prezenta :  11  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 7 

decembrie  2021  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal 

de afişare  din 7.12.2021. 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 

un proiect de hotarare si anume: Proiect de hotarare  privind aprobare donare 

calculatoare scoala– initiatori – 3 consilieri locali. 

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobare sumei de 24 000 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  Otiman Mihai prezinta  proiectul de hotarare, s-a primit o 

oferta prin care sa se realizeze documentatiile, cerinta impusa si prin procesul 

verbal incheiat de Curtea de conturi in acest an. Domniii consilieri Suta Lazar 

Laurentiu si Suta Petru prezinta faptul ca oferta prezentata are pretul prea mare 

si ca responsabilitatea realizarii acestor documentatii apartine conducatorului 

unitatii. 

 

Proiectul este supus la vot : 4 voturi pentru si 6 abtineri .  Proiect neaprobat de 

CLC ; 

  

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

2. 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 sumelor de 6000 lei 

cheltuieli invatamant si 1000 lei cheltuieli burse scolare. Vor fi achitate 

cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice de la scoala generala precum si a 

ordinelor de deplasare.  

     Dl. consilier Dobren Danila precizeaza faptul ca trebuie achizitionata o 

centrala termica pentru Cabinetul medical si reabilitarea acestuia. 

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

 

 

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea donarii unui numar de 8 

calculatoare folosite, din inventarul primariei catre Scoala Gimnaziala 

Dr. Ion Sirbu.  

 

        Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta proiectul de hotarare, este 

nevoie de 8 calculatoare pentru laboratorul de informatica de la scoala generala, 

cele existente in momentul de fata sunt foarte vechi si nu pot fi folosite de catre 

elevi.  

         Toti consilierii locali sunt de acord cu acest lucru, nu este cazul pentru 

adoptarea unei  hotarari, se va face proces verbal de predare catre scoala semnat 

de catre primar, dupa casarea acestora din inventarul primariei.  

 

 

Diverse.  

 

         Dl. primar  Otiman Mihai prezinta faptul ca s-a primit notificarea pentu 

selectarea cererii pentru proiectul servicii de silvomediu precum si cel pentru 

achizitia de echipamente IT pentru elevii si cadrele didactice din Scoala 

Gimnaziala Dr. Ion Sirbu 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  ordinară se încheie. 

 

 

 

 

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

                 Marcea Danut Ilie                                         Imbrescu   Liviu  


