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PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  26 mai  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. 105  din 23 mai 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 23 mai  

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

23.05.2022. 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 mai 2022. Aprobat in unanimitate. 

         Dl. consilier Lopatita Pavelica -  presedinte de sedinta  luna mai, nu este prezent si 

se alege presedinte de sedinta pentru data de 26 mai 2022 dl consilier Suta Lazar 

Laurentiu. Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.  Pentru sedinta din 26 mai 2022 

este suplimentata si aprobata ordinea de zi cu  5 proiecte de hotarare si anume: Proiect 

de hotarare alegere presedinte de sedinta, Initiator: Primar – Otiman Mihai, Proiect de 

hotarare aprobare 3500 lei, premii scolare.Initiator: Primar – Otiman Mihai, Proiect de 

hotărâre privind aprobare deviz proiect statii reincarcare vehicule electrice, Initiator: 

Primar – Otiman Mihai, Proiect de hotărâre privind actualizare Plan de analiza si 

acoperire a riscurilor – comuna, Initiator: Primar – Otiman Mihai, Proiect de hotărâre 

privind validare mandat consilier local dl. Ciocloda Ionel Cosmin, Initiator: Primar – 

Otiman Mihai. 

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind  alegere presedinte de sedinta.   

 

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

este propus dl. consilier Suta Lazar Laurentiu. 

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

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


2. Proiect de hotarare privind  aprobarea sumei de 147 910 lei reparatii drum 

Halanga 

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

efectuat lucrarile de reparare a drumului forestier pana la Hanalga, a fost pusa piatra 

in portiunile de drum impracticabile.  

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

 

3.  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 8160 lei extindere retea 

supraveghere video 

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

necesara exinderea retelei existente prin amplasarea unor camere de supraveghere la 

statia de epurare, parcul din centrul localitatii si alte puncte din localitate..  

       Dl. consilier Radu Pavel Lucian precizeaza ca nu este de acord cu pretul pentru 

aceste camere considerandu-l prea mare. Dl. primar precizeaza ca sunt cheltuieli cu 

instalarea, costul camerelor si mentenanta acestora si abonamentul aferent. 

       Proiectul este supus la vot, 7 voturi pentru, 2 abtineri, proiect aprobat de catre CLC; 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobare 3500 lei, premii scolare 

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

adresa din partea Scolii Gimnaziale Dr. Ion Sirbu pentru sprijin in achizitonarea de 

carti pentru elevii cu rezultate bune la invatatura. In urma sedintelor comisiilor de 

specialitate s-a stabilit suplimentarea sumei pana la 5000 lei pentru festivitatea de 

premiere fiind depuse amendamente in acest sens.  

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

 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobare aprobare deviz proiect statii reincarcare 

vehicule electrice 

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

general al obiectivului de investitii si cheltuielile care vor fi suportate din bugetul 

local. 

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

 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobare actualizare Plan de analiza si acoperire a 

riscurilor – comuna 

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

datele membriilor Comitetului local pentru situatii de urgenta.  

 

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

 

 



7. Proiect de hotarare privind  validare mandat consilier local dl. Ciocloda Ionel 

Cosmin 

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

sunt intrunite conditiile de validare si este depus si juramantul de credinta de catre dl. 

Ciocloda Ionel Cosmin.  

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

 

 

Diverse:    

Dl. consilier Radu Pavel Lucian informeaza despre posibilitatea achizitionarii si 

distribuirii unor noi numere de casa pentru fiecare gospodarie, multe nu au numar si ar 

fi frumos sa fie toate intr-un model identic cum sunt pe la alte localitati.  

 

Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu solicita initierea unui proiect de hotarare de catre 

primar pentru completarea veselei de la Caminul Cultural. Dl. primar spune ca sunt 

farfurii pentru 500 de persoane.  

 

Dl. consilier Suta Petru – propune curatenie pe ogasul Canobars pana la ruga satului. Dl. 

primar precizeaza ca sunt materialele persoanelor din zona care trebuie mutate . 

 

Dl. Popovici Emilian intreaba despre inceperea lucrarilor de exploatare a lemnului 

pentru distribuirea catre populatie. I se comunica faptul ca nu s-a gasit deocamdata nici 

un agent economic care sa incheie contract de prestari servicii pentru taierea masei 

lemnoase.  

 

        Dl.  primar prezinta cererea depusa de catre dna. Markov Maria, domiciliata la nr 81 

in localitatea Eftimie Murgu, referitoare la refacerea/indreptarea portiunii de drum 

paralel cu paraul Rudarica prin asfaltare sau pietruire s-a stabilit ca se vor efectua lucrari 

de reabilitare a acestui drum dupa ce va fi angajata o persoana pentru buldoexcavatorul 

primariei.  

 

     

        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  extraordinară se încheie. 

 

           

 

          PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                 Secretar general al comunei , 

                Suta Lazar Laurentiu                                        Imbrescu   Liviu  

 

 

 


