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Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  3 martie  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. 43  din 24 februarie 

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 24 

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

afişare  din 24.02.2022. 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 17 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 

5 proiecte de hotarare si anume: 1.Proiect de hotarare aprobare suplimentare 

1000 lei pentru festivalul primaverii. 

Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

2.Proiect de hotarare aprobarea contractului pentru serviciul de alimentare cu 

apa si canalizare. 

Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

3.Proiect de hotarare aprobarea sumei de 15 000 lei incepere activitate serviciu 

alimentare cu apa si canalizare 

Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

4.Proiect de hotarare aprobare modificare stat de functii primarie. 

Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de 1500 litri motorina pentru 

lucrari de intretinere drum forestier 

     Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

 

 

 

 

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobare rectificare de biget local 

 

         Dl. Suta Dionisie, viceprimarul comunei  prezinta  proiectul de hotarare,   

s-a primit  suma de 380 mii lei din Fondul la dispozitia Consiliul Judetean si 

suma de 133 mii lei – sume defalcate din TVA destinate finantarii unitatilor de 

invatamant.  

         Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru,   proiectul este  aprobat de 

catre CLC; 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii cu suma de  1000 

lei pentru festivalul primaverii. 

 

         Dl. Suta Dionisie, viceprimarul comunei  prezinta  proiectul de hotarare, 

din discutiile pentru organizare s-a constatat faptul ca trebuie suplimentata suma 

initiala datorita cresterii preturilor in ultima perioada.   Proiectul este supus la 

vot, 11 voturi pentru,  Proiect aprobat de catre CLC.  

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea  contractului pentru serviciul de 

alimentare cu apa si canalizare 

 

       Dl. Suta Dionisie, viceprimarul comunei  prezinta  proiectul de 

hotarare,  se vor incheia contracte de catre serviciul de alimentare cu apa 

si canalizare pentru toate gospodariile si agentii economici din localitate. 

Taxa de racordare -30 lei/racord, taxa de rebransare -100 lei plus achitarea 

facturilor restante. 

  Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este  aprobat de 

catre CLC.  

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 15 000 lei incepere 

activitate serviciu alimentare cu apa si canalizare 

 

         Dl. viceprimar prezinta  proiectul de hotarare,  s-a incheiat contract 

prestari servicii contabilitate, in perioada urmatoare vor fi si alte cheltuieli 

pentru functionarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare. 

  Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este  aprobat de 

catre CLC.  

 

5. Proiect de hotarare privind aprobare modificare stat de functii primarie 

          Dl. viceprimar prezinta  proiectul de hotarare,  pentru functia 

vacanta din Cabinetul primarului sunt prevazute studii generale, medii sau 

superioare. Coeficient de salarizare  1.8 studii generale, 2 – pentru studii 



medii si 2,2 pentru studii superioare. Pentru postul vacant sofer 

buldoexcavator este necesar permis de conducere categoria C.  

Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu solicita prezentarea in urmatoarea 

sedinta a Consiliului Local contractul pentru serviciile informatice 

incheiat de primarie. 

  Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, o abtinere. Proiectul este  

aprobat de catre CLC.  

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de 1500 litri motorina 

pentru lucrari de intretinere drum forestier 

 

       Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta oferta pentru lucrarile de 

reabilitare pentru drumul forestier, prin compensarea platii pentru taxa de 

drum si carburant pentru buldozer se va realiza reabilitarea drumului.    

 Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, proiectul este  aprobat de 

catre CLC.  

 

Diverse:    

        Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta cererea depusa de catre dl. 

Soames Danila prin care notifica despre starea in care se afla drumul din zona 

denumita la Burcea, distrus din cauza utilizarii acestuia in conditii 

meteorologice nefavorabile. Va fi invitat dl. Radulea Ion pentru discutii si a i se 

pune in vedere faptul ca poate fi sanctionat daca nu evita circulatia pe acest 

drum cand sunt precipitatii atmosferice.  De asemenea dl. consilier Suta Lazar 

Laurentiu prezinta faptul ca intrarea principala de la Soala Generala este inchisa 

dimineata in cursul saptamanii, copiii stau la poarta pana este deschisa de catre 

administratorul magazinului alimentar din curtea scolii si trebuie recalculat 

spatiul inchiriat pentru acest magazin, s-a construit terasa si o alta anexa care 

trebuie incluse in pretul chiriei.  Dl. viceprimar spune ca va atentiona 

administratorul magazinului sau i se va lua cheia de la intrare.  

 

              Dl.  consilier Dobren Danila prezinta faptul ca randasii de la moara 

Patoanea solicita sprijin din partea primariei pentru repararea acoperisului 

acestei mori si faptul ca este nevoie de material lemnos pentru barajul de la 

moara din tarina pentru lucrari de intretinere.  

             

        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  


