
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  31 august  2022 cu ocazia sedintei extraordinare de indata 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 de indata cu  ordinea de zi  stabilita si 

prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 142 din 31 august 2022 au 

fost convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  6  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 31 august  

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

31.08.2022. 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.  

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor/taxelor pentru serviciul de 

salubrizare comuna Eftimie Murgu, conform actului aditional ADI 

Intercom Deseuri Caras Severin si  S.C. Ionela S.R.L. 

 

        Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, s-au primit adrese de la 

ADI Intercom Deseuri Caras Severin prin care s-a transmis solicitarea de aprobare a 

preturilor pentru serviciul de salubrizare prestat de catre SC Ionela SRL ca urmare a 

memoriilor tehnico economice privind stabilirea tarifelor pentru colectarea separata si 

transportul separat al deseurilor menajere inclusiv fractii colectate separat pentru 

persoane fizice, agenti economici si institutii publice din localitate, marire justificata de 

cresterea pretului la carburanti in acest an, cheltuieli cu angajatii, taxe si licente precum 

si cheltuieli cu depozitarea.  Astazi 31 august 2022 in sedinta AGA ADI INTERCOM 

DESEURI CARAS-SEVERIN Zona 2 Bozovici, desfasurata la sediul UAT Bozovici, s-

a adoptat Hotararea AGA prin care toti cei 5 reprezentati ai localitatilor din Valea 

Almajului cu drept de vot au fost de acord cu propunerea de actualizare a preturilor de  

11,16 lei/pers./luna.  

         Proiectul este supus la vot, 4 voturi pentru, 2 voturi - abtinere, proiect aprobat de 

catre CLC; 

          În rest nemaifiind alte probleme de discutat, sedinta  extraordinară de indata se 

încheie. 

         

          PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                 Secretar general al comunei , 

                      Ignat Ion                                                    Imbrescu   Liviu  

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


