
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  10 iulie  2022 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. 127  din 4 iulie 2022 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 4 iulie  

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

4.07.2022. 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. 

    Dl. consilier Lopatita Pavelica -  presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi. Ordinea 

de zi este aprobata in unanimitate si sunt aprobate doua puncte suplimentare: Proiect de 

hotarare alegere presedinte de sedinta lunile august, septembrie si octombrie 2022. 

Initiator: Primar – Otiman Mihai si Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul 

privat al comunei Eftimie Murgu al unui imobil –cladire - situata în comuna Eftimie 

Murgu si completarea listei de inventar al bunurilor imobile care aparțin domeniului 

privat al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin, Initiator: Primar – Otiman 

Mihai. 

         Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei prezinta procesul verbal al 

sedintei din data de 16.06.2022 – aprobat in unanimitate.  

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind austarea valorii aferente restului ramas de 

executat din Contractul nr. 708/8.05.2019 – Reabilitare drumuri de interes 

local, pod peste paraul Rudaria, infiintare pasarela pietonala si pasaj rutier 

peste paraul Rudaria, in comuna Eftimie Murgu 

 

        Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , conform prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/14.04.2022 este necesara ajustarea valorii 

solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost in constructii pentru contractul nr. 

708/8.05.2019 – Reabilitare drumuri de interes local, pod peste paraul Rudaria, 

infiintare pasarela pietonala si pasaj rutier peste paraul Rudaria, in comuna Eftimie 

Murgu .  

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

           Dl. consilier Suta Petru intreaba despre avansul platit in cazul acestui contract , 

dl. primar informeaza ca este trecut in calcul si acest avans.  

         Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

2. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta lunile august, 

septembrie si octombrie 2022 

          Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , este propus dl. 

consilier Ignat Ion.  

  Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

3. Proiect de hotarare privind includerea în domeniul privat al comunei 

Eftimie Murgu al unui imobil –cladire - situata în comuna Eftimie Murgu si 

completarea listei de inventar al bunurilor imobile care aparțin domeniului 

privat al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , s-a primit de la OCPI 

CS extrasul de carte funciara pentru Cabinetul medical redobandit de la SC Haramuz 

Anesia SRL si va fi cuprins in  lista de inventar al bunurilor imobile care aparțin 

domeniului privat al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin. 

         Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

 

Diverse:  Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta memoriul tehnic justificativ  

scoatere fond forestier – SC Incasso Target SRL, scoaterea temporară din  fond forestier 

a unei suprafete de  32787 mp teren  fond forestier  proprietate publica a comunei 

Eftimie Murgu  amplasata conform amenajamentului silvic in unitatea de productie U.P. 

I  Eftimie Murgu, unitate amenajistica 20 A si 20 B, pentru cariera nr. 5 , etapa I, in 

suprafata de 17923 mp si unitate amenajistica 20 A , pentru cariera nr. 4 , etapa II, in 

suprafata de 14864 mp. Dl. Dobren Danila , consilier personal al primarului prezinta 

faptul ca lemnul care va rezulta din scoaterea temporara va fi folosit pentru consumul 

institutiilor publice din localitate.   Dl. consilier Suta Petru propune analizarea 

contractului de concesiune  nr. 404 din 14.05.2013, contract autentificat la notar sub nr. 

995/27 mai 2016 in sensul majorarii pretului care nu a fost modificat de la data 

incheierii contractului. Se va emite acordul pentru scoaterea temporară din  fond 

forestier a unei suprafete de  32787 mp teren, suprafata concesionata nu face obiectul 

nici unui litigiu , concesionarul  ducandu-si la  indeplinire sarcinile asumate in 

contractul de concesiune  incheiat intre parti.  

           Dl. consilier Radu Pavel Lucian solicita informatii despre lemnul pentru 

populatie stabilit a fi exploatat in acest an si propune intocmirea si transmiterea unei 

adrese catre agentii care transporta material lemnos pe raza localitatii prin care se vor 

stabili restrictii de circulatie in cazul in care nu participa la licitatia /negociere de 

prestari servicii a lucrarilor de exploatare forestiera pana la 1 august 2022 . Dl. primar 



primar precizeaza ca a fost licitatie pentru exploatare dar nu s-a prezentat nici un agent 

economic.  

    

       Dl. Dobren Danila , consilier personal al primarului prezinta faptul ca pana la data 

de 10 iulie 2022 s-au incheiat 478 contracte pentru serviciul de apa si canalizare, au mai 

ramas de incheiat doar contractele cu agentii economici si cateva contracte la persoane 

care au locuinte dar nu stau permanent in localitate, s-au montat apometrele din stoc si 

s-au achizitionat inca 20 de bucati in acesta saptamana.  

 

        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 comunei , 

                      Ignat Ion                                                    Imbrescu   Liviu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


