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PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  16 iunie  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. 121  din 9 iunie 2022 au fost 

convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  9  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 16 iunie  

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

16.06.2022. 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 luna iunie nu este prezent si 

este propus dl. consilier Dumse Marius Sorin pentru  conducerea sedintei. Ordinea de zi 

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

hotarare aprobarea sumei  5600 lei, servicii documentatii avizare sala de sport. 

Initiator: Primar – Otiman Mihai si Proiect de hotărâre privind modificare organigrama 

si stat de functii aparat de specialitate primar, Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

         Dl.  Imbrescu Liviu, secretar general al comunei prezinta procesele verbale ale 

sedintelor din data de 26.05.2022 si 4.06.2022 – aprobate in unanimitate.  

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta 16 iunie 2022   

 

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

este propus dl. consilier Dumse Marius Sorin .   

         Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Serviciului Apa si Canalizare 

Eftimie Murgu 

     

      Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , s-a inceput incheierea 

contractelor pentru apa si canalizare in localitate, s-au montat apometre si s-au primit 

facturi pe acest serviciu.  

  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 27000 lei plus tva pentru 

efectuarea expertizei tehnice la Podul din centrul localitatii. 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , pentru continuarea 

lucrarilor s-a primit adresa de la societatea Cristal Aspect SRL pentru ajustarea 

preturilor contractului de lucrari. S-a trimis adresa catre aceasta societate pentru 

continuarea lucrarilor.  

         Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget local trim. II, anul 

2022. 

      Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , se rectifica suma de 

 20 000 lei contributii , bugetul serviciul apa si canalizare este cuprins in cel al comunei. 

  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 100000 lei pentru achizitia de 

tuburi si piatra pentru reparatii drumuri agricole 

 

      Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , s-au primit doua oferte 

pentru tuburi si piatra pentru reparatii drumuri agricole, se vor efectua aceste lucrari dee 

reparatii cu buldoexcavatorul primariei. 

  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

 

6. Proiect de hotarare aprobarea sumei  5600 lei, servicii documentatii avizare 

sala de sport 

 

      Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , se intocmesc 

documentatii pentru a fi transmise la ISU Caras Severin pentru avizare securitate la 

incendiu sala de sport.  

  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificare organigrama si stat de functii aparat de 

specialitate primar 

 

      Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , au devenit vacante 

posturile de agent de turism si ghid de turism, au fost facute angajari pe posturile de 

consilier superior – contabilitate, consilier achizitii publice, consilier personal al 

primarului si consilier asistent- compartiment asistenta sociala.   

  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

 

Diverse:   Dl. consilier Radu Pavel Lucian intreaba despre lemnul de la padure cand va 

incepe exploatarea acestuia. Dl. primar mentioneaza faptul ca in 27 iunie va fi licitatia 

pentru prestarile de servicii in acest sens, ulterior se vor primi cereri pentru gospodariile 

din localitate.  



 

 

Dl. Consilier Suta Lazar Laurentiu solicita informatii despre contractul de contabilitate. 

Dl. primar primar precizeaza ca este valabil pana in luna august 2022, dupa aceasta data 

va fi renegociat.  

 

        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 , 

                  Lopatiță Pavelică                                           Imbrescu   Liviu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


