
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  26 septembrie  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. 149 din 21 septembrie 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 21 

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

afişare  din 21.09.2022. 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. Este suplimentata ordinea de zi cu Proiect de hotarare 

pentru numarul de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, initiator – primar 

Otiman Mihai. Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei, prezinta procesele 

verbale ale sedintelor din 24 si 31 august 2022, aprobate in unanimitate.  

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea planurilor de amplasament si 

delimitare si inscrierii in Cartea Funciara a drumurilor  vicinale 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 

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

comuna Eftimie Murgu, judetul  Caras Severin” pentru care s-a constatat o diferenta fata 

de suprafetele initiale aprobate prin H.C.L. 67/2022. 

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

 

2.  Proiect de hotarare privind aprobare preturi masa lemnoasa partida P 

10112 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, se aproba  valorificarea 

din  partida P 10112 a masei lemnoase  prin vanzarea catre persoanele care au depus 

cereri pentru material lemnos la urmatoarele preturi  - lemn de lucru (lemn rotund) – 

250 lei mc, fara TVA si – lemn de foc – 150 lei mc fara TVA. Se stabileste cantitatea de 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


2 mc lemn de foc si 1 mc lemn rotund pentru fiecare cerere depusa cu mentiunea sa nu 

figureze fiecare solicitant cu restante la taxele pentru serviciul de alimentare cu apa si 

canalizare precum si impozitele locale sau cu amenzi neachitate.  

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

 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea valorii  pentru servicii  consultanta  

in domeniul managementului investitiei, pe durata implemtarii proiectului  

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

judetul  Caras    Severin” 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, se aprobă  achizitia  

servicii  consultanta  pentru managementul investitiei la proiectul „ Modernizare  strazi 

rurale si drumuri vicinale in  comuna Eftimie  Murgu , judetul  Caras  Severin”, valoare  

servicii  consultanta in  domeniul managementului investitiei pentru proiect in  suma  de  

80000 lei, exclusiv  TVA, din  bugetul  local. 

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

4. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii numarului de asistenti 

personali 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, se suplimenteaza pana 

la nr. de 45 posturi datorita cererilor existente pentru angajarea asitentilor personali in 

urma acordurilor DGASPC CS si a certificatelor de incadrare in grad de handicap grav.   

 

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

Diverse.  

 

        Dl.  consilier Suta Petru prezinta faptul ca a fost informat de catre directorul scolii 

gimnaziale despre rezultatele analizelor facute pentru apa din reteaua locala si ca sunt 

unele depasiri ale parametrilor admisi si ar trebui achizitionat un aparat pentru apa. Dl. 

primar precizeaza ca s-a primit adresa referitoare la rezultate, vor fi luate masurile de 

remediere necesare restabilirii calitatii apei si se va efectua reanalizarea apei.  

          

          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  

 


