
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  27 octombrie  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  estraordinara  cu  ordinea de zi  stabilita si prezentata in 

dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 163 din 24 octombrie 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 24 

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

afişare  din 24.10.2022. 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 Ignat Ion -  presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi. Ordinea de 

zi este aprobata in unanimitate. Este suplimentata ordinea de zi cu 1 proiect de hotarare 

si anume:  Proiect de hotarare  privind aprobarea  acordarii unui suport alimentar pentru 

prescolarii si  elevii  Scolii  Gimnaziale „ Dr. Ion  Sirbu „ din  Eftimie  Murgu , 

Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

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

sedintei din 5 octombrie 2022, aprobat in unanimitate.  

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea  prelungirii desemnarii atributiilor sef 

serviciu apa – canalizare,  dlui. Suta Dionisie, viceprimar 

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

hotararii de prelungire a atributiilor se sef serviciu apa si canalizare, pana la angajarea 

unui sef serviciu . 

      Proiectul este supus la vot, 10 voturi pentru, 1 abtinere, proiect aprobat de catre 

CLC; 

 

2.  Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta lunile noiembrie, 

decembrie 2022 si ianuarie 2023 

 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, este propus presedinte 

de sedinta dl. consilier Suta Petru.   

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

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


 

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea  devizului general actualizat pentru 

obiectivul “Modernizare strazi rurale si drumuri vicinale in Comuna Eftimie Murgu, 

județul Caraș Severin” 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, s-au facut modificari la 

proiect, sunt drumuri intravilane si extravilane, 11 milioane de lei vor fi din bugetul de 

stat si 460 530 lei din bugetul local.  

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

4. Proiect de hotarare privind privind reanalizarea  HCL nr. 77/2022 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, s-a primit adresa din 

partea Institutiei Prefectului judetului Caras Severin pentru reanalizare si revocare 

hotarare pe motivul ca aceasta cheltuiala nu a fost prevazuta in bugetul local si in planul 

anual de achizitii publice.   

 

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

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea  sumei de 17 657,22 lei pentru achizitia 

unui numar de 24 tuburi din beton pentru reparatii drumuri agricole 

 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, se vor continua lucrarile 

la drumul agricol Utriste, sunt necesare aceste tuburi pentru traversari la intersectii de 

drumuri.   

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

 

6. Proiect de hotarare  privind  aprobarea  acordarii unui suport alimentar pentru 

prescolarii si  elevii  Scolii  Gimnaziale „ Dr. Ion  Sirbu „ din  Eftimie  Murgu  

 

                   Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, se va incepe acest 

program pentru elevii si copii de la gradinita in data de 1 noiembrie 2022.   Va fi 

acordat suplimentul 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. 

 

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

 

      Diverse.  

        Dna. Stefan Ana, prezenta la sedinta prezinta nemutumirea fata de faptul ca terenul 

din domeniul public pe care il folosea familia acesteia a fost ocupat de catre altcineva. I 

se explica faptul ca a fost stabilita taxa de ocupatie pentru terenurile din domeniul 

public si daca nu a achitat aceasta taxa si acest teren a ramas nelucrat de cativa ani iar 

persoana care a solicitat sa lucreze acest teren a efectuat lucrari de curatenie si a achitat 

taxa de ocupatie are dreptul de a folosi acest teren.     



 

 

       La sedinta din 27 octombrie dl. primar da citire adresei nr. 313/6.10.2022  primita de 

la  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 

din 1.03.2019 datorita unor restante finaciare. Administratorul acestei societati, prezent 

la sedinta prezinta solicitarea de ridicare a suspendarii, cu mentiunea ca vor plati 

restanta financiara in 3 transe precum și plata aferentă concesionării celor 10000 mp pe 

care doresc să isi desfășoare activitatea, pentru care solicită încheierea unui  

act adițional la contractul de concesiune. De asemenea precizeaza ca din luna mai a 

acestui an societatea a reusit sa iasa din insolventa, s-au achitat parte din datorii pentru a 

putea incepe activitatea. A fost si o intalnire intre reprezentatii societatii si primarul 

comunei impreuna cu 2 consilieri locali si consilierul primarului. Au reparat 7 km de 

drum forestier apartinand localitatii Eselnita, de la Blocul Ocolului Eselnita pana la 

Pregheda si au luat cativa saci de carbune pentru analiza calitatii carbunelui. Societatea 

doreste un parteneriat, o buna colaborare  cu Primaria Eftimie Murgu, au nevoie de 

muncitori din localitate, soferi, muncitori, mecanici si paznici. Societatea are o noua 

conducere, s-au schimbat actionarii iar persoanele care au lucrat anterior nu se mai 

regasesc in aceasta societate.  

       

      Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta faptul ca a fost in zona Pregheda si a 

vazut ca au fost aduse utilaje acolo si anume un excavator si o vola, contractul fiind 

suspendat este nevoie de acordul concedentului pentru orice activitate in aceasta zona 

sau macar sa fi fost achitata datoria financiara restanta de catre aceasta societate. Si dl. 

consilier Suta Petru spune acelasi lucru, la inceput sa fie achitata toata datoria dupa 

aceea se poate dicuta despre reinceperea activitatii.  Administratorul  societatii SC Total 

CM precizeaza ca se va acoperi groapa ramasa in urma exploatarii din anii anteriori cu 

materialul care se va decoperta , este constient de faptul ca sunt necesare lucari de 

acoperire a gropilor dar isi asuma angajamentul ca se vor respecta toate masurile privind 

protectia mediului si nu se va deversa apa care sa ajunga in paraul Rudarica si solicita si 

o comisie din partea primariei care sa verifice lucrarile care se vor executa si vor depune 

si rapoarte lunare privind cantitatile de carbune exploatat.  

 

      Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu propune incheierea unui act aditional prin care sa 

fie achitata restanta financiara in 3 transe. Dl.  consilier Lopatita Pavelica prezinta faptul 

ca exista o anumita reticenta datorita celor care au lucrat inainte si nu si-au respectat 

obligatile contractuale.  

    

      Dl.  primar Otiman Mihai  precizeaza ca in sedinta urmatoare va fii o deplasare din 

partea consilierilor locali in zona Pregheda si in data de 1.11.2022 va fi o sedinta 

extraordinara in care va fi inclus un proiect de hotarare privind analiza situatiei actuale 

din perimetrul de exploatare Pregheda Nord si ridicarea sau neridicarea suspendarii 

activitatii de exploatare de suprafata a carbunelui in zona Pregheda Nord conform 

contractului de concesiune nr. 1383 din data de 10.09.2007. 

      



    Dl.  consilier Suta Lazar Laurentiu prezinta faptul ca trebuie analizata  situatia de la 

spatiul inchiriat pentru magazin alimentar in curtea scolii generale si  cheia de la poarta 

de acces in curtea scolii sa fie la primarie. 

       

          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 , 

                      Șuta Petru                                                    Imbrescu   Liviu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


