
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  7 aprilie  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. 78  din 30 martie 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 30 martie  

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

30.03.2022. 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 4 APRILIE 2022. Aprobat in unanimitate. 

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

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.  Pentru sedinta din 7 aprilie 2022 sunt 

suplimentare si aprobate inca 5 proiecte de hotarare si anume: Proiect de hotarare 

alegere presedinte de sedinta lunile mai, iunie si iulie 2022 Initiator: Primar – Otiman 

Mihai, 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, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea sumei de 10000 lei organizare „Ziua Liliacului”,Initiator: Primar – Otiman 

Mihai,Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii contabilitatii Serviciului public 

de alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei,Initiator: Primar – Otiman Mihai si 

proiect de hotărâre  privind aprobarea plății unei cote adiționale la Asociaţia Comunelor 

din România, filiala Caras Severin,    Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare emitere acord acces RDS RCS la terenul in suprafata de 

300 mp CF 31960.   

 

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

adresa de la RDS RCS pentru amplasare antena semnal telefonie mobila. Accesul se va 

face în schimbul unei chirii anuale de 800 Euro, plătibilă în lei la cursul B.N.R. din ziua 

efectuării plății. Plata se va efectua până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul 

în curs 

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

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

2. Proiect de hotarare aprobarea sumei de 3500 lei reparatii grup sanitar   

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

reabilita grupul sanitar de la Caminul cultural si va fi deschis in cursul zilelor in 

special pentru turistii care viziteaza localitatea. 

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

 

3.  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20 000 lei pentru Biserica 

Ortodoxa 

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

aceasta suma pentru achitionarea unei centrale termice pe lemne. 

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

 

4. Proiect de hotarare aprobare cont de executie an 2021 

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

contul de executie al anului 2021  . 

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

 

5. Proiect de hotarare aprobarea sumei de 10 000 lei reparatii pentru morile de 

apa  

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

materiale pentru reparatia morilor de apa in special material lemnos pentru 

sindrila  . 

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

 

6. Proiect de hotarare aprobarea sumei de 50 000 lei reparatii anexa Camin   

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

reabilita cladirea anexa de la Caminul Cultural. 

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

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 45 000 lei pentru festivitatile 

desfasurate cu prilejul zilei eroilor   

 

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

suma de 45 000 lei pentru organizarea activitatilor privind ruga satului, ziua 

eroilor, aniversare religioasa in localitate si lansare Monografia comunei Eftimie 

Murgu. 

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

 

8. Proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta lunile mai, iunie si iulie 2022 

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

dl. consilier Lopatita Pavelica. 

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



9.  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 

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

regulamentul de salubrizare și a Actului adițional la contractul de delegare prin 

concesiune a serviciului de colectare și transport nr. 252/29.06.2018. Nu sunt 

stabilite majorari de taxe.  

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

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 10000 lei organizare „Ziua 

Liliacului”. 

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

3 amendamente de catre cele 3 comisii de specialitate ale consiliului local in 

sensul suplimentarii sumei la 15 000 lei.  Vor fii invitati interpreti de muzica 

populara din localitate, fanfara comunei Bania si pot participa diversi comercianti 

pentru comercializarea unor produse alimentare si traditionale. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii contabilitatii Serviciului 

public de alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei 

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

angajarea unei persoane pentru postul de contabil norma de  2 ore/zi, perioada 

nedeteriminata si salariu brut lunar de 1500 lei.  

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

 

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea plății unei cote adiționale la 

          Asociaţia Comunelor din România, filiala Caras Severin. 

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

de 300 lei/ luna pentru cotizatie Filiala ACOR Caras Severin .  

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

 

Diverse:    

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

finalizeaza situatia privind contractele existente si se va atribui terenul ramas liber in 

urma vanzarii unor efective de animale. De asemenea prezinta faptul ca este necesara 

achizitionarea unor containere mari pentru deseuri si amplasate in localitate. Referitor la 

reablitarea drumului forestier, incepe lucrarea de reparatii, va fi adusa piatra pentru 

portiunile de drum impracticabile.  De asemenea prezinta adresele nr. 24987 si 

24988/3.03.2022 primite de la Curtea de Conturi Caras Severin privind prelungirea 

termenului de realizare a masurilor dispuse prin Decizia nr. 27 din 26 octombrie 2021.         

        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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


