
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  1 noiembrie  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. 164 din 27 octombrie 2022 au fost 

convocati un numar de 11 consilieri locali. 

        Prezenta :  8  consilieri. 

        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 27 octombrie  

2022  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare  din 27.10.2022. 

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 Suta Petru -  presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi. Ordinea de zi 

este aprobata in unanimitate.  

          

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

1.  Proiect de hotarare   privind analiza situatiei existente in exploatarea de suprafata a 

carbunelui in zona Pregheda Nord si ridicarea/neridicarea suspendarii activitatii SC Total 

CM SRL 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, este necesara aprobarea 

hotararii  privind analiza situatiei existente in exploatarea de suprafata a carbunelui in zona 

Pregheda Nord si ridicarea/neridicarea suspendarii activitatii SC Total CM SRL.  

      Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu precizeaza ca la sedinta anterioara s-a discutat despre 3 

transe iar in actul aditional sunt prevazute doua.  Dl.  primar spune ca este o propunere, se 

poate modifica. Dl.  consilier Radu Pavel Lucian intreaba despre redeventa anuala prevazuta 

in contract, in afara platii terenului in care se exploateaza, vor fi bani in bugetul local care vor 

putea fi folositi pentru achizitionarea unui utilaj pentru intretinerea drumurilor agricole si 

forestiere.  

     Dl.  consilier Cocias Nicolae prezinta faptul ca sunt multe gropi care nu au fost acoperite si 

nu pot fi redate in circuitul silvic.  

     Dl. consilier Suta Petru -  presedinte de sedinta solicita punctul de vedere al dlui. Dobren 

Danila, consilier personal al primarului comunei Eftimie Murgu, in cadrul Cabinetului 

Primarului, curier,  cu contract de munca pe perioada determinata, care are si atributii privind 

patrimoniul local. Acesta prezinta faptul ca nu este de acord cu ridicarea suspendarii din cauza 

unor deversari de apa din zona Pregheda in anii trecuti, apa care a spalat carbunele si a  ajuns 

in paraul Rudarica si terenul exploatat de carbune va  fi greu de redat in circuitul agricol sau 

forestier.  

       Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu precizeaza faptul ca trebuie urmarita respectarea 

obligatiilor prevaute in contractul de concesiune in cazul in care se va ridica suspendarea 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


activitatii de exploatare, prin acest lucru se va recupera si datoria societatii mai sus 

mentionate, aceste sume de bani vor putea fi folosite pentru documentatiile pentru viitoarele 

proiecte locale.  

      Proiectul este supus la vot, 3 voturi pentru, 4 abtineri,  1 vot impotriva, proiect aprobat de 

catre CLC doar pentru analiza situatiei existente in exploatarea de suprafata a carbunelui in 

zona Pregheda Nord.  Ramane  suspendata  activitatea de exploatere a carbunelui pentru SC 

Total CM SRL.  

2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea  valorii  Devizului  de  lucrari amenajare 

drum agricol Socolot 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, este depus devizul cu 

cheltuielile efectuate pentru lucrarile de amenajare a drumului agricol Socolot si a accesului 

spre rampa primara UP 10112 in valoare de 36285 lei.   

      Proiectul este supus la vot, 8 voturi pentru,  aprobat de catre CLC; 

      Diverse.  

        Dl. Dobren Danila prezinta faptul ca s-au efectuat lucrarile de reparatii la drumul agricol 

Utriste, a fost adusa piatra mare, piatra concasata si tuburi de beton pentru acest drum de 

aprox. 1,2 km. Dl. consilier Radu Pavel Lucian precizeaza faptul ca s-a spus ca se va repara 

acest drum in regie proprie, avand utilaje, buldoexcavator, tractor cu remorca basculabila dar 

nu s-a reusit, a fost necesara aprobarea de catre Consiliul Local a sumelor de bani pentru 

achitionarea materialelor pentru aceste reparatii.  

        Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu specifica faptul ca Primaria trebuia sa aiba in atentie 

intretinerea acestui drum dar si cetatenii sa nu circule cand sunt condii meteorologice 

nefavorabile. De asemenea intreaba despre cadastrarea sistematica, in ce stadiu sunt lucrarile 

topometristilor care au contracte cu Primaria, este pacat sa se piarda aceste finantari, in 

localitate nu este nici un sector finalizat spre deosebire de localitatile vecine care au sectoare 

finalizate. Dl. primar precizeaza ca sunt depuse documentaiile la cadastru, sunt aproape 

finalizate.   

       Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta oferta pentru lucrarile de avizare sala de sport de la 

scoala generala. Mai trebuie lucrari pentru instalatiile de iluminat de siguranta, verificarea 

instalatiilor existente. A inceput si programul masa calda – supliment alimentar sub forma de 

masa calda , in regim de catering , servita in sala de clasa , pentru elevii prezenti la cursuri , in 

limita unei valori zilnice de 15 lei / beneficiar  , TVA inclus , pentru prescolarii si elevii Scolii 

Gimnaziale Dr. Ion Sirbu  din  Eftimie  Murgu. 

     Administratorul SC Total CM SRL, societate care are contract de concesiune pentru teren 

cu zacamant de carbune in zona Pregheda Nord si are suspendata activitatea de exploatare, 

luand la cunostiinta de adoptarea hotararii privind neridicarea suspendarii activitatii de 

exploatare precizeaza ca va reveni cu adresa pentru inceperea activitatii. Dl. Imbrescu Liviu, 

secretar general al comunei mentioneaza ca se va trimite raspuns la cererea nr. 313/6.10.2022 

si hotararea de neridicare a suspendarii activitatii SC Total CM.     

                 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 , 

                      Șuta Petru                                                     Imbrescu   Liviu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


