
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  24 august  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. 138 din 19 august 2022 au 

fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  10  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 19 august  

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

19.08.2022. 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 este aprobat 1 punct suplimentar: Proiect de hotarare  

privind aprobarea  desemnarii unui reprezentant si a unui membru supleant în comisia 

de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției vacante de 

director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat din comuna Eftimie Murgu, 

Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

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

sedintei din data de 4.08.2022 – aprobat in unanimitate.  

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  valorii  pentru intocmirea  DALI  

pentru     „ Reabilitare , modernizare  si  dotare  Dispensar  uman in  

comuna  Eftimie  Murgu 

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

intocmirea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie. Dl. consilier Suta Petru 

precizeaza faptul ca in anul 2022 doar doua proiecte de reabilitare cabinete medicale au 

fost aprobate prin CNI desi au fost depuse mai multe proiecte spre finantare.    

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

 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea valorii  pentru servicii  consultanta  

pentru proiectul „ Modernizare  strazi rurale si drumuri vicinale in  comuna 

Eftimie  Murgu , judetul  Caras    Severin” 

              Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , obiectivul  

 „ Modernizare  strazi rurale si drumuri vicinale in  comuna Eftimie  Murgu , judetul   

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


Caras    Severin” este aprobat  prin Programul  Național de Investiții "Anghel Saligny". 

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

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planurilor de amplasament si 

delimitare si inscrierii in Cartea Funciara a drumurilor agricole din zonele 

denumite Poiana - Prislop, drum vicinal 2 si drum vicinal 3, Comuna 

Eftimie Murgu, județul Caraș Severin 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, este vorba de 3 drumuri 

agricole cuprinse in proiectul „ Modernizare  strazi rurale si drumuri vicinale in  

comuna Eftimie Murgu, judetul  Caras Severin”.  

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

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  numirii unui reprezentant al Consiliului 

Local, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

concursului pentru ocuparea funcției vacante de director  din unitatea de 

învățământ preuniversitara de stat din localitatea Eftimie Murgu 

 

                Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare , adresa primita de la 

Inspectoratul scolar al judetului Caras Severin, sunt desemnati domnii  consilieri Lopatiţă 

Pavelică,  membru si dl. Cociaş Nicolae, membru supleant. 

 

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

 

Diverse:  Este prezentat contractul de inchiriere nr. 1165/3 iulie 2017 pentru 

imobilul din incinta cladirii fostului sediu Primaria veche, nr. 263 , ce apartine 

domeniului public al comunei. In urma discutiilor in cadrul sedintei toti 

consilierii locali au propus calcularea si incasarea sumei pentru spatiul folosit 

pentru terasa si pentru care au fost depuse facturi cu materiale de constructii. In 

caz de neconformare se va initia proiect de hotarare privind incetarea 

contractului.   

Dl. primar Otiman Mihai precizeaza faptul ca in data de 26.08.2022 la Bozovici 

se va desfasura sedinta cu reprezentantii ADI Intercom Deseuri Caras Severin,SC 

Ionela SRL si primarii si consilierii locali din localitatile  Vaii Almajului pentru 

pretul la serviciul de salubritate la nivel de comuna si cu aceasta ocazie vor putea 

fi puse intrebari despre solicitarea maririi pretului la serviciul de salubritate. 

           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 , 

                      Ignat Ion                                                    Imbrescu   Liviu  

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/61f397689ae9d641535292.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


