ROMANIA
JUDETUL CARAS.SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

r

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din 02.08.2018
Conform Dispoziliei Primarului m. 106126.07.2018 si a Convocatorului, Primarul
comunei Obreja a convocat qedinla ordinard din data de 02.08.2018, ora 19:00, in sala de
gedinle a consiliului local, la qedin!6 fiind prezenli un nr. de 13 consilieri din numdrul total de
13 consilieri in funcfie.
Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd preqedintele de qedinld sd dea citire ordinii
de zi, care este urrndtoarea:

1. Prezentareagi supunereaBpre aprobare a Proeesului verbal de la qedinla anterioard;
2. Proiect de hotdr6re privind ,aprobarea actualizdrii Programului anudl al achiziliilor
publice pentru proiectul: "Modernizare strdzi pe raza comunei Obreja, judelul CaragSeverin"

Iniliator proiect: Primarul comuhei Obreja, Peia Ion
Proiect de hotdrAre privind aprobarea actualizdrii'Programului anual al achiziliilor
publice pentru anul2018 in comuna Obreja
Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion
4. Proiect de hotdrdre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei
Obreja al imobilului inscris in C.F. nr. 33070 Zdvoi, teren in extravilan in suprafald de
1335004 mp avdnd nr. cadastral 33070
Iniliator proiect: Viceprimar, Gheorghevici Nicolae Alin
5. intreb[ri, interpeldri, rispunsuri, alte probleme ale activitS]ii curente

3.

Supusd spre aprobare, ordinea de
gedinf6.
Se trece aqadar la

zi se aprobd de cdtre toli consilierii prezenfi

la

punctul 1 de pe ordinea de zi: Prezentarea si aprobarea Procesului
Verbal de la gedinla anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru
din numdrul total de 13 consilieri in funclie.
La punctul 2 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
actualizdrii Programului anual al achiziliilor publice pentru proiectul: "Modernizare strdzi pe
raza comunei Obreja, judelul Carag-Severin". Secretarul comunei Obreja informeazd
consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect, care, in caz:ul de fald este dat de
majoritatea consilierilor locali in funcfie, adicd 7 voturi pentru. Dupd prezentarea acestui
proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizul favorabil al comisiei nr. 1Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului ;i
urbanism, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd
acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru.
La punctul 3 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
actualizdrii Programului anual al achiziliilor publice pentru anul 2018 in comuna Obreja.
Secretarul comunei Obreja informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acesttti
proiect, care, in cazr:i. de fald este dat de majoritatea consilierilor locali in funclie, adicd 7
voturi pentru. Dupd prezentarea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de
specialitate ;i avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli economico-
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