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PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  17 februarie  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. 40  din 10 februarie 

2022 au fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  10  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 10 

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

afişare  din 10.02.2022. 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 sedinteI din 6 februarie 2022. Aprobat in unanimitate. 

         Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu -  presedinte de sedinta  prezinta ordinea 

de zi. Ordinea de zi este aprobata in unanimitate si se suplimenteaza ordinea cu 

6 proiecte de hotarare si anume: Proiect de hotarare aprobare Program achizitii 

publice  – anul  2022 Initiator: Primar – Otiman Mihai, Proiect de hotarare 

privind desemnarea unui reprezentant si a unui membru supleant în comisia de 

evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției vacante de 

director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat din comuna Eftimie 

Murgu, Initiator: Primar – Otiman Mihai, Proiect de hotarare privind stabilirea 

situațiilor deosebite pentru care pot fi acordate ajutoare de urgență, conform 

Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor 

care se află în situații de necesitate prin  dispoziția primarului comunei conform 

art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare Initiator: Primar – Otiman Mihai, Proiect 

de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuti. 

Initiator: Primar – Otiman Mihai, Proiect de hotarare privind privind aprobarea 

unor măsuri de imbunătățire a actului de transparență decizională și de  creștere 

a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității 

Primăriei și Consiliului Local Eftimie Murgu, Initiatori: consilierii locali Şuta 

Petru, Şuta Lazăr-Laurenţiu  si  Lopatiţă Pavelică si Proiect de hotarare privind 

privind aprobarea sumei de 3000 lei festivalul primaverii, Initiator: Primar – 

Otiman Mihai. 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobare buget initial – anul 2022 

 

         Dl. Otiman Mihai, primarul comunei  prezinta  proiectul de hotarare,  nu s-

au primit inca sumele de la Consiliul Judetean si sumele pentru invatamant. 

Deocamdata se fac plati conform 1/12 din bugetul anului precedent.  

 Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de catre 

CLC; 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii unor sume din 

excedentul bugetar 

 

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

aloca sumele de 60 000 lei achizitie sistem de supraveghere video, 381 000 lei 

achizitie buldoexcavator, 20500 achizitie remorca monoax, 30 000 lei proiect 

tehnic sala de evenimente, 70 000 lei studiu de fezabilitate Statii incarcare 

vehicule electrice, 160000 lei proiect tehnic modernizare strazi rurale si drumuri 

vicinale. 

 Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este  aprobat de catre 

CLC.  

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice – 

anul 2022 

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

prevazute proiectele care se vor realiza  in anul 2022, Studiu fezabilitate 

Modernizare , dotare si reabilitare Dispensar medical, 130000 lei, Studiu 

fezabilitate Statii incarcare  auto electrice- 70000 lei, Servicii proiectare Sala de 

festivitati – 30000 lei, Servicii proiectare  Modernizare strazi rurale si drumuri 

vicinale- 130000 lei, Modernizare drum forestier – 160000 lei.  

Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de catre 

CLC; 

 

4. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant si a unui 

membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a 

concursului pentru ocuparea funcției vacante de director din unitatea 

de învățământ preuniversitar de stat din comuna Eftimie Murgu. 

 

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

conform adresei primta de la Inspectoratul Scolar al judeului Caras Severin – 

persoanele nominalizate trebuie sa aiba studii superioare si sa nu fie cadre 

didactice sau sa candideze pentru functii de director in invatamant. Este 

desemnat dl. consilier Lopatita Pavelica membru titular si dl. consilier Cocias 

Nicolae- membru supleant. 



Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de catre 

CLC; 

 

5. Proiect de hotarare privind privind stabilirea situațiilor deosebite pentru 

care pot fi acordate ajutoare de urgență, conform Regulamentului de 

acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află 

în situații de necesitate prin dispoziția primarului comunei conform art. 

28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare 

          Dl. Otiman Mihai, primarul comunei  prezinta  proiectul de 

hotarare, sunt prevazute cazurile pentru care se poate acorda ajutoare de 

urgenta in cuantum de 1000 lei/persoana singura sau familie , evenimente 

datorate unor calamitati naturale, incendii, accidente, deces in tara sau 

strainatate, stare de sanatate si altele. 

 Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este  aprobat de catre 

CLC. 

 

6. Proiect de hotarare  privind acordarea unui stimulent financiar pentru 

copiii nou-născuti 

 

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

se va acorda un ajutor in cuantum de 1000 lei pentru fiecare nou nascut 

pentru care se depune cerere la Primaria Eftimie Murgu in termen de o 

luna de la data nasterii si sunt indeplinite conditiile din metodologia 

pentru acordarea acestui drept. 

 Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, proiectul este  aprobat de catre 

CLC. 

 

7. Proiect de hotarare  privind  aprobarea unor măsuri de imbunătățire a 

actului de transparență decizională și de  creștere a gradului de acces al 

cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei și 

Consiliului Local Eftimie Murgu   

                                                                

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

prezentata anexa la proiectul de hotarare, publicare documente pe site-ul 

primariei si transmiterea in direct  sau inregistrarea sedintelor consiliului local si 

transmiterea ulterioara.   

 Proiectul este supus la vot :3 voturi pentru, dl. Şuta Petru, Şuta Lazăr- 

Laurenţiu  si  Lopatiţă Pavelică, 7 voturi impotriva cu precizarile ca majoritatea 

documentelor sunt publicate pe site-ul primariei si pentru transmiterea in direct a 

sedintelor de consiliu trebuie indeplinite anumite conditii tehnice care ar permite 

acest lucru precum si aprobarea acestora in regulamentul de organizare si 

functionare al consiliului local.  



          Proiectul este nu este aprobat de catre CLC ; 

 

8. Proiect de hotarare  privind aprobarea sumei de 3000 lei festivalul 

primaverii 

                                                                                            

          Dl.  primar prezinta  proiectul de hotarare, festivitate traditionala in 

localitate, activitati cultural artistice.. 

 Proiectul este supus la vot : 10 voturi pentru. 

          Proiectul este  aprobat de CLC in forma amendamentului propus si 

aprobat; 

 

Diverse: 

              Doamna Unici Nicoleta prezinta date despre proiectul “ Hai la Rudăria 

pe bițiclă”, Consiliul Local isi prezinta acordul pentru participarea si implicarea 

in cadrul acestui proiect  care se va realiza in concordanta cu ziua liliacului in 

jurul datei de 1 mai 2022.  

              Domnul Imbrea Ion,  administrator al SC VETERIN RUVA SRL cu 

sediul in Lapusnicu Mare, nr. 7 prezinta cererea  referitoare la aprobarea 

incheierii unui contract de comodat pentru spatiul amplasat in corpul 

administrativ al primariei, cu ultima utilizare de farmacie si i se comunica faptul 

ca modalitatea de exercitare a dreptului de proprietate publica pentru spatiul 

respectiv, conform discutiilor s-a stabilit faptul ca modalitatea de utilizare a 

spatiului fosta farmacie va fi prin inchiriere, cu licitatie publica, aprobata prin 

hotarare de consiliu local care va cuprinde elementele prevazute de art. 333, 

alin. (2) ale O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

               Doamna Peta Loisa  prezinta faptul ca drumul din zona denumita la 

Burcea este distrus si nu se poate circula pe el. I se comunica faptul ca in 

perioada urmatoare se va repara acest drum, s-a achizitionat un buldoexcavator 

la primarie si se va transporta pietris pentru reabilitarea acestui drum. 

 

        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 , 

                 Șuta Lazăr Laurențiu                                      Imbrescu   Liviu  

 

 


