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Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  6 mai  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. 100  din 29 aprilie 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 29 aprilie  

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

29.04.2022. 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 7 aprilie 2022. Aprobat in unanimitate. 

         Dl. consilier Lopatita Pavelica -  presedinte de sedinta  prezinta ordinea de zi. 

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.  Pentru sedinta din 6 mai 2022 este 

suplimentata si aprobata ordinea de zi cu 1proiect de hotarare si anume: Proiect de 

hotarare constatare incetare mandat de consilier local dl. Dobren Danila, Initiator: 

Primar – Otiman Mihai,  

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind  stabilirea  unui  amplasament  pentru  depozitarea  

resturilor vegetale  si  a   deseurilor  inerte  provenite  din  constructii.   

 

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

adresa de la Garda de Mediu Caras Severin pentru  stabilirea  unui  amplasament  pentru  

depozitarea  resturilor vegetale  si  a   deseurilor  inerte  provenite  din  constructii. 

Amplasament in terenul primariei numit Poiana , se va imprejmui, marca si semnaliza 

pentru fiecare categorie de deseuri. 

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

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 2000 lei achizitie flori pentru 

centrul localitatii   

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

achizitiona flori pentru parcurile din centrul comunei.  

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

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


3.  Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local a domnului  

Dobren Danilă 

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

încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

de consilier local al domnului Dobren Danilă, declarandu-se vacant locul de consilier 

local.  

       Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei prezinta referatul constatator 

privind incetarea de drept a mandatului de consilier local. 

       Dl. consilier Dobren Danilă prezinta propunerea de angajare pe postul de 

consilier al primarului, curier, incepand cu 9 mai 2022. 

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

 

 

Diverse:    

        Dl.  primar prezinta informatii despre contractele de inchiriere pasuni. Este 

disponibila suprafata de 5,71 hectare datorita rezilierii unor contracte din cauza vanzarii 

animalelor si se va reduce suprafata atribuita unui proprietar care are un numar mai mic 

de animale decat la atribuirea contractului.   

         Dl. consilier Suta Lazar Laurentiu precizeaza faptul ca in luna decembrie ar 

trebuie facuta o analiza si rezilierea contractelor existente si incheierea altora noi , cu 

numarul de animale care vor fi la aceea data.  

          Dl.  primar prezinta ca s-a reparat drumul forestier, se poate circula in conditii 

bune iar in perioada urmatoare se vor repara si drumurile agricole.  

     

        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 , 

                     Lopatita Pavelica                                        Imbrescu   Liviu  

 

 

 

 

 


