
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  4 august  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. 131 din 28 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 28 iulie  

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

28.07.2022. 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 Ignat Ion -  presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi. Ordinea de zi 

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

hotarare  privind aprobarea  intocmirii DALI  pentru  obiectivul „  Reabilitare ,  

modernizare  si  dotare  Dispensar  uman  in  comuna  Eftimie  Murgu., Proiect de 

hotărâre  privind aprobarea regulamentului de salubrizare și a Actului adițional la 

contractul de delegare prin concesiune a serviciului de colectare și transport nr. 

252/29.06.2018, initiator: Primar – Otiman Mihai si Proiect de hotărâre  privind 

reanalizarea si revocarea Hotararii nr. 57/2022, Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

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

sedintei din data de 10.07.2022 – aprobat in unanimitate.  

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea rectificarii de buget local 

 

        Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , s-au primit bani pentru 

proiectul de silvomediu, s-au repartizat sume pentru reparatii drumuri si achizitionarea 

unui autoturism.   

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

 

2. Proiect de hotarare privind privind aprobarea achizitionarii autoturism 

          Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , autoturismul Renault 

este fabricat in anul 2004, nu se poate circula in conditii de siguranta cu acesta iar 

autoturismul Dacia Logan a fost primit gratuit  in anul 2016, radiat de catre Camera  

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

 

Deputatilor  si nici acesta nu mai functioneaza corespunzator. Dl. consilier Suta Petru 

nu este de acord cu proiectul de hotarare, precizeaza ca ar fi mai bine sa se faca o 

analiza si reparatii pentru cele doua vehicule existente.  

  Proiectul este supus la vot, 7 voturi pentru, 1 vot impotriva – dl. consilier Suta Petru si 

3 abtineri. Proiectul este aprobat de catre CLC; 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 68237,57 lei lucrari 

consolidare drum si amenajare spatii comert 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , se vor face reparatii la 

drumul distrus in zona Morii Firiz, se va construi zid de sprijin, vor fi montate placi de 

ciment peste iruga morii. 

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

 

4. Proiect de hotarare privind aprobare  Regulament teren de sport 

     

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

terenul de sport, orarul de functionare, si se stabileste taxa de 30 lei/ora/zi si 60 

lei/ora/nocturna. 

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

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unui  drept  de  

administrare  cu  titlu   gratuit  a  tronsonului  de  Drum  Judetean  DJ  571  

F  situat  in  intravilanul     Comunei  Eftimie  Murgu  ,  pentru  reabilitare 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , se va trimite solicitare 

de  administrare  cu  titlu   gratuit  a  tronsonului  de  Drum  Judetean  DJ  571  F  situat  

in  intravilanul  Comunei  Eftimie  Murgu,  pentru  reabilitare . 

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

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea  intocmirii DALI  pentru  obiectivul „  

Reabilitare ,  modernizare  si  dotare  Dispensar  uman  in  comuna  Eftimie  

Murgu 

 

Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare pentru modernizare  si  

dotare  Dispensar  uman  in  comuna  Eftimie  Murgu, se va depune proiect de 

reabilitare la Compania Nationala de Investitii, sunt discutii si pentru programul 

PNRR . 

Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu propune efectuarea lucrarilor de reparatii in 

regie proprie, dl. consilier Suta Petru solicita retragerea proiectului de hotarare 

precum si analizarea  altor oferte de intocmire a acestor documentatii.   

          Proiectul este retras de catre dl. primar Otiman Mihai. 

 



7. Proiect de hotarare privind  aprobarea regulamentului de salubrizare și a 

Actului adițional la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de 

colectare și transport nr. 252/29.06.2018 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , solicitarile SC Ionela 

SRL Moldova Noua pentru majorarea pretului serviciului de salubrizare datorita 

cresterii pretului la carburant in acest an.  

 

         Proiectul este supus la vot, 11 voturi pentru, regulament, act aditional si 

imputernicirea primarului sa voteze in sedintele Adunarii Generale a ADI Intercom 

Deseuri  si tot prin 11 voturi se respinge solicitarea majorarii pretului serviciului de 

salubrizare. 

 

8. Proiect de hotarare privind reanalizarea si revocarea HCL. nr. 57/2022 

     

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

Institutia Prefectului judetul Caras Severin pentru reanalizarea si revocarea Hotararii nr. 

57/2022, se va constitui comisia speciala pentru inventarul bunurilor si se va reveni cu 

un nou proiect de hotarare.   

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

 

Diverse:  Dl. Suta Ilie, face cateva precizari privind incheierea contractelor de 

salubritate, trebuie asigurat saci pentru fiecare gospodarie si platit dupa cantitatea 

de deseu.  Dl. primar prezinta faptul ca s-a discutat acest aspect in sedintele de la 

ADI , in perioada urmatoare vor fi discutii cu primarii din Valea Almajuilui iar 

din toamna societatea prestatoare a serviciului de salubrizare va incheia contracte 

pentru fiecare gospodarie din localitate.  

Dl. Barbuta Constantin solicita amplasarea unor indicatoare de viteza, portiunea 

de drum comunal din centru comunei pana la iesirea din localitate, zona morilor 

de apa, mai ales noaptea se circula cu viteza foarte mare. Mai prezinta faptul ca 

circulatia este ingreunata in aceasta zona datorita numarului de turisti precum si 

din cauza parcarii autoturismelor in dreptul Clinicii medicale.  

    

        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  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


