
ROMANIA 

Comuna EFTIMIE  MURGU  

Consiliul  Local  

 

PROCES  VERBAL 

 

Încheiat astăzi  5 octombrie  2022 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local 

Comunal Eftimie  Murgu 

 

         Consiliul Local  comunal Eftimie Murgu, judetul Caras Severin, azi data de mai 

sus s-a intrunit in sedinta  ordinara  cu  ordinea de zi  stabilita si prezentata in dispozitia 

convocator anexa la dosarul de sedinta; 

        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 154 din 29 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 29 

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

afişare  din 29.09.2022. 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 3 proiecte de hotarare 

si anume:  Proiect de hotarare  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin,  pentru perioada 2021-2027 si Strategia 

de dezvoltare a serviciilor sociale 2021- 2027, Initiator: Primar – Otiman Mihai , Proiect 

de hotărâre  aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată   de asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2022 sem I  angajaţi ai Primariei  

comunei Eftimie Murgu, judeţul Caras-Severin, Initiator: Primar – Otiman Mihai si 

Proiect de hotărâre  privind aprobare stocuri materiale deszapezire iarna 2022- 2023, 

Initiator: Primar – Otiman Mihai. 

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

sedintei din 29 septembrie 2022, aprobat in unanimitate.  

 

 

ORDINEA DE ZI  si  DEZBATERI : 

 

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget local trim. III – 

2022     

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

DGFP Caras Severin cu repartizarea sumei de 18 000 lei, cheltuieli pentru plata 

personalului de la Recensamantul populatiei si al locuintelor. 

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

 

http://www.primariaeftimiemurgu.ro/


2.  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 7000 lei Festivalul Vaii 

Almajului 

     

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare,  activitate care se va 

desfasura pe parcursul a doua zile, prima zi – sambata,  simpozion „ Despre Almaj, 

almajeni si faptele lor”, lansari publicatii aparute in 2020-2022(reviste si volume care 

prezinta aspecte legate de Valea Almajului) iar a doua zi, duminica, activitati artistice  

cu formatii din localitatile Vaii Almajului. S-au depus 3 amendamente de catre cele 3 

comisii de specialitate ale Consiliului Local in sensul suplimentarii fondurilor pana la 

suma de 8000 lei pentru aceasta activitate.  

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

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget local trim. IV – 2022     

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

DGFP Caras Severin cu diminuarea sumei de 3 000 lei pentru finantarea drepturilor 

copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa.  

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

4. Proiect de hotarare privind aprobare incheiere contract servicii consultanta 

proiectare reabilitare drum strada secundara 

 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, se vor solicita oferte 

pentru incheierea  unui  contract pentru  servicii de proiectare Reabilitare  drumuri  

Strada  secundara  CF  30596 , 30592, 30604, 30605, 30602, 30614, 30609.   

 

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

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin,  pentru perioada 2021-2027 si 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2021- 2027     

 

         Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  proiectul de hotarare, s-a realizat Strategia de 

dezvoltare locală a Comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin,  pentru perioada 

2021-2027 si Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2021- 2027.   

 

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

 

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea „Raportului privind activitatea 

desfăşurată   de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 

2022 sem I  angajaţi ai Primariei  comunei Eftimie Murgu, judeţul Caras-

Severin 

 

          Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei, prezinta raportul 

compartimentului de resort, cheltuielile din primul semestru al anului 2022 cu plata 



salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav precum si a 

indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap grav.   

 

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

7. Proiect de hotarare  privind aprobare stocuri materiale deszapezire 

 

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

Institutia Prefectului judetul Caras Severin pentru asigurarea stocului de materiale 

pentru deszapezirea drumurilor comunale. Se aproba cantitatea de 5 tone de nisip, 500 

kg. sare si 700 l. carburant.   Dl.  consilier Ciocloda Ionel Cosmin precizeaza faptul ca 

ar fi indicat si deszapezirea drumului asflatat de pe langa rau, partea principala datorita 

faptului ca multe persoane isi parcheaza masinile in spatele gradinilor, evitand 

aglomerarea drumului de pe strada principala.  

 

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

 

Diverse.  

 

        Dl.  primar Otiman Mihai  prezinta  meniul aprobat pentru copiii de la scoala 

generala, se va incheia contract servicii de catering in cadrul Programului pilot de 

acordare a unui suport alimentar.   

        Dl.  consilier Suta Lazar solicita prezentarea listei cu restantierii la plata serviciului 

de alimentare cu apa, canalizare si serviciul de salubrizare.  

          

          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 , 

                      Ignat Ion                                                    Imbrescu   Liviu  

 

 

 

 

 


