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Conform Dispozifiei Prim ui si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a
convocat qedinta ordinari din d de 13.07 -2017.

Primarul comunei Obreja , Peia Ion, roagd preqedintele de gedinfd sd dea citire ordinii
de zi, care este urmdtoarea:

1. Prezentarea qi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedinfei anterioare;
2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli a comunei Obreja

pe anul 2017;
Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion

3. Proiect de hotdrdre privind transformarea unui post public din Consilier clasa I, grad
profesional debutant, in referent clasa a III, grad profesional debutant;

Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
4. Proiect de hotdrdre privind aprob a amplasdrii masei lemnoase destinatd producliei

anului 2017 pentru pndurile comunei Obrej4 care rdmdn in administrarea R.N.P., precum
gi a voltrmului de masd lemnoasd ce se recolteazdinanul20TT

Inifiator proiect: Consilier Bricaeag-Naia Florentin-Eugen
5. Proiect de hotdrdre privind scoaterea la licitafie in vederea concesiondrii a unei suprafefe

de 2000 mp din parcela cu ff. top. 82511, inscrisd in CF nr. 208 Iaz, teren situat tn
extravilanul satului laz, in vederea realizdrii unei investilii

^ Inifiator proiect: Consilier Gawil Anigoara
6. Intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitd{ii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre
consilierii ptezenli la qedintii.

Se trece agadar la punctul 1 de pe ordinea de zi:Prezentarea si aprobarea Procesului
Verbal de la gedinfa anterioari. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezenfi la qedinfd.

Se trece la prmctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrdre privind
rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al comunei Obreja. Primarul
comunei Obreja , Peia Ion, in calitate de iniliator, prezintd, acest proiect de hotir6re. Ludnd act
qi de Raportul de specialitate la acest proiect, precum qi de avizul favorabil al comisiei 1-

Comisia pentru activitdti economico-financiare, agriculturS, amenajarea teritoriului qi
urbanism, protecfia mediului Ei turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd
acest proiect de hotilrdre cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenfi la qedinfd.

Punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotdrdre privind transformarea unui post
public din Consilier clasa l, grad profesional debutant, in referent clasa a III, grad profesional
debutant. In urma expunerii inifiatorului, consilierii locali, vdzdnd qi avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr. 3-Comisia juridicd gi de disciplini, proteclie a mediului, mturcd gi

protecfie socialS, tineret qi sport din cadrui Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest
proiect de hotdrdre cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenli la qedinJ6.

Pe locul 4 pe ordinea de zi se afld inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
amplasdrii masei lemnoase destinatd producJiei anului 2017 pefiru pddurile comunei Obrej4
care rdm6n in administrarea R.N.P., precum gi a volumului de masd lemnoasd ce se recolteazd
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Ultimul punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme aleactivitdlii curente.
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