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Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  6 februarie  2022 cu ocazia sedintei extraordinare 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 cu  ordinea de zi  stabilita si 

prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 28  din 31 ianuarie 

2022 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  8  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 31 

ianuarie  2022  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de 

afişare  din 31.01.2022. 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 sedintelor din 23 decembrie 2021 si 7 ianuarie 2022. Aprobate in unanimitate. 

         Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu este propus  presedinte de sedinta pentru 

lunile februarie, martie si aprilie 2022 si este ales cu 8 voturi pentru. Acesta 

prezinta ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.  

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pentru lunile 

februarie, martie si aprilie 2022  

 

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

specialitate, este propus dl. Suta Lazar Laurentiu.  

 Proiectul este supus la vot, 8 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de catre 

CLC; 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de 

functii al aparatului de specialitate al primarului comunei pentru anul 

2022  

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

modifica un post de muncitor in sofer buldoexcavator, conditii de ocupare a 

postului: permis categoria CE, curs de calificare in ocupatia masinist utilaje, 

coeficient salarizare – 1,4. De asemnea este infiintat cabinetul primarului format 

din consilier al primarului – studii superioare si curier al primarului – studii 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


medii. Exista un amendament din partea comisiei buget finante prin care se 

propune crearea unui singur post si anume curier, amendament la care au fost de 

acord toti consilierii locali. Dl. consilier Suta Petru solicita informatii despre 

microbuzul scolar, s-ar putea transporta o parte din elevii care fac naveta la 

Liceul Teoretic din Bozovici.  

 Proiectul este supus la vot, 8 voturi pentru, proiectul este  aprobat de catre CLC 

in forma amendamentului propus si aprobat. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor 

publice  

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

prevazute posturile care vor putea fi ocupate prin concurs in anul 2022.  

Proiectul este supus la vot, 8 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de catre 

CLC; 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului mediu lunar de 

carburanti pentru autovehiculele si utilajele din dotarea Primariei 

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

prevazute autovehiculele si utilajele din dotarea Primariei. Se aproba cota de 200 

litri carburant pentru buldoexcavatorul recent achizitionat si inchirerea acestuia 

la pretul de 800 lei/zi si carburant pentru agenti economici sau institutii si pretul 

de 150 lei/ora pentru persoanele din localitatea Eftimie Murgu iar lucrarile se 

vor realiza numai pe teritoriul administrativ al Comunei Eftimie Murgu.  

Proiectul este supus la vot, 8 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de catre 

CLC; 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii 

si coeficientilor de salarizare pentru personalul Serviciului Public de 

Alimentare cu Apa si Canalizare  

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

conform ANRSC  este stabilit numarul de posturi pentru serviciul apa si 

canalizare, sunt scoase la concurs doua posturi de muncitori, coeficientul de 

salarizare 1,3 si se va incheia un contact de prestari servicii pentru contabilitate 

pana in limita sumei de 500 lei/luna. A fost propus un amendament din partea 

comisiei administratie, modificare organigrama si stat de functii in sensul 

reducerii numarului de muncitori, dar amendamentul nu a fost aprobat. 

 Proiectul este supus la vot, 8 voturi pentru, proiectul este  aprobat de catre CLC 

in forma initiala.  

 

6. Proiect de hotarare  privind aprobare raport asistenta sociala semestrul 

II 2021. 

 

 Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei  prezinta  raportul 

compartimentului asistenta sociala, sunt prezentate sumele cheltuite cu plata 



salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav precum si sumele 

platite pentru indemnizatiile de handicap grav. 

          Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu precizeaza ca sunt mai multe persoane 

care nu ar trebui sa aiba asistent personal si ar putea sa benefieze de 

indemnizatie de handicap fara sa fie angajat asistent personal.  

         Dl. consilier Dobren Danila precizeaza faptul ca trebuie avut grija la 

intocmirea anchetelor sociale pentru stabilirea gradului de handicap, document 

care face parte din dosarul de handicap prin care comisia de expertiza judeteana 

stabileste incadrarea in grad de handicap sau neacordarea gradului de handicap.  

 Proiectul este supus la vot :8 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

7. Proiect de hotarare  privind aprobare plan de lucrari pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social 

        

 Dl.  primar prezinta  proiectul de hotarare, sunt enumerate activitatile care 

vor fi efectuate de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social in 

anul 2022. 

 Proiectul este supus la vot :8 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

 

8. Proiect de hotarare  privind aprobare plan de lucrari pentru persoanele 

obligate sa efectueze munca neremunerata in folosul comunitatii.  

          Dl.  primar prezinta  proiectul de hotarare, sunt enumerate activitatile care 

vor fi efectuate de catre persoanele obilgate sa efectueze ore de munca in folosul 

comunitatii in anul 2022. 

 Proiectul este supus la vot :8 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC ; 

 

  

Diverse: 

 

         La diverse dna. Unici Nicoleta, profesoara in cadrul Liceului Teoretic 

“Eftimie Murgu” din Bozovici prezinta proiectul “ Hai la Rudăria pe bițiclă” 

care se va desfasura in perioada lunilor aprilie – mai 2022, prima etapa, 

constand in activitati de marcare a unor trasee turistice pentru cicloturism pe 

raza localitatii Eftimie Murgu, organizarea unei competitii sportive de ciclism si 

orientare turistica si se poate crea o conexiune cu activitatea turistica care se 

desfasura cu ocazia Zilei Liliacului precum si promovarea acestei activitati pe 

site-ul Primariei comunei Eftimie Murgu. Etapa a doua a proiectului va consta in 

amenajarea unui loc pentru expozitie biciclete vechi in zona morilor de apa 

precum si alte activitati. Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu  este invitat 

sa fie partener la acest proiect, in prima faza este solictat sprijin pentru marcarea 

traseelor initiale.  Dl. consilier Lopatita Pavelica solicita consilierilor locali 



propuneri pentru organizarea acestei activitati precum si pentru organizarea Zilei 

Liliacului.  

 

         Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu propune acordarea unui ajutor de 

urgenta pentru familia dlui. Sirbu Ion, care este grav bolnav, este debransat de la 

energia electrica din cauza neplatii facturilor pentru imobilul in care se 

gospodareste impreuna cu familia sa.   

 

         Dl. consilier Dobren Danila propune efectuarea lucrarilor urgente de  

reparatii  pentru Cabinetul medical, este necesar a fi cuprins in buget suma de 

bani pentru realizarea lucrarilor de reabilitare.  

 

         Dl.  primar prezinta oferta pentru relizarea proiectului statii de incarcare 

vehicule electrice, in prima faza se va solicita aviz de la operatorul zonal de 

energie electrica. De asemenea prezinta cererea de inchiriere a unui apartament 

din Blocul de locuinte. Pentru inchiriere trebuie desfasurata procedura de 

licitatie publica si apartamentul care este liber nu poate fi locuit in conditii 

corespunzatoare, trebuie renovat in totalitate.  

 

         Dl. consilier Lopatita Pavelica  prezinta faptul ca sunt solicitari pentru 

inchirerea unor pasuni impadurite pentru a fi curatate de catre anumiti detinatori 

de animale pentru a fi depuse cereri pentru plata de suprafata la APIA. Dl. 

primar va solicita hărțile de la APIA Bozovici cu aceste terenuri. 

 

         Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta faptul ca trebuie inceputa 

procedura pentru verificarea/actualizarea contractelor de inchiriere a  

suprafetelor de pasune si scoaterea la licitatie a suprafetelor disponibile.  

     

 

        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  extrordinară convocata de  

se încheie. 

 

 

 

 

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

                 Șuta Lazăr Laurențiu                                      Imbrescu   Liviu  

 

 

 


