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PROCES VERBAL AL 9EDINTEI DE CONSILIU
din 13.12.2018

Conform Dispoziliei Primarului
Obreja a convocat gedinla ordinard din
local, la gedinld fiind prezenli un nr. de

Primarul comunei Obreja, Peia
care este urmdtoarea:

nr. l79l 6.12.22018 si a Convocatorului, primarul comunei
data de 13.12.208 ora 12:00, in sala de gedinle a consiliului
l3 consilieri din numdrul total de l3 consilieri in funclie.
Ion, roagi pregedintele de gedinli sd dea citire ordinii de zj,

1 ' Prezentatea 9i supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la gedinla anterioar6;
2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja

Initiator proiect: Priharul comunsi Obreja, peia Ion 1
3 ' Proiect de hot[rdre privind acordarep de pungi de Craciun prescolarilor si eleviior din comuna

Obreja

Iniliator proiect: viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin

4. Proiect de hotbr6re privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor publice pe anul2019- Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja, peia Ion
5. Supunerea spre dezbatere a petitiei domnului Lazar Dorel

6. Intrebdri, interpeldri, rispunsuri, alte probleme ale activit6lii curente.
Supusa spre aprobarea, ordinea de zi a fost aprobata cu 13 voturi pentru din numarul total de
l3 consilieri in functie.
Setrece a$adar lapunctul I depe ordinea dezi:PrezentareasiaprobareaprocesuluiVerbalde

la gedinla anterioari. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru din numlrul
total de l3 consilieri in funcfie.

La punctul 2 pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hotlrdre privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al comunei Obreja.

Initiator proiect: Primarul comunei Obreja, peia Io
Secretarul comunei Qbreja informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui

proiect Dupd prezentarea acestui proiect de hot[r6re de cdtre iniliator, vdz|rnd raportul de
specialitate 9i avizelele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
obreja, consilierii adopti acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

La punctul 3 pe ordinea de zi se afl5 inscris Proiectul de hotirdre privind acordarea de pungi de
Craciun prescolarilor si elevilor din comuna Obreja

Iniliator proiect: Viceprimarul comunei Obreja, Gheorgevici Nicolae Alin
Secretarul comunei Obreja informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui

proiect. Dupd prezentarea acestui proiect de cdtre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate 9i
avizelele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului iocal Obreja, consilierii
adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.
La punctul 4 pe ordinea de zi se afld inscris proiectul de hotdrAre privind aprobarea programului
Anual al Achizitiilor publice pe anul 2019

Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja, peia Ion
Secretarul comunei Obreja informeazi consilierii despre cvorumul necesar adoptarii acestui

proiect. Dupd prezentarea acestui proiect de cdtre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate si
avizelele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului iocal Obreja, consilierii
adopti acest proiect de hotirAre cu 13 voturi pentru.

La punctul 5 pe ordinea de zi se afl6 inscrisa Supunerea spre dezbatere a petitiei domnului
LazarDorel.



In aceasta petitie, inregistrata la.Primaria comunei Obreja sub nr. 4736110.12.2018, domnul

Lazar Dorcl solicita Consiliului Local Obreja aprobarea unei dezmembrari si acordarea unei

superficii pe o perioadade4g de ani asupraterenului inscris in CF Obrejanr.34014 in suprafata

ai ZS+g mp., teien care reprezinta'ii-b parte din terenul de sub imobilul cu nr.2l4 si anexele sale,

respectiv curtea si o parte in spatele imobilului.
Domnul primar arataca in conformitate cu art. 124 dln Legea nr.21512001 a administratiei

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare care prevede: ,, Consiliile locale si

consiliile judetene pot da in folsinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile

proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop

lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate publica ori servicii publice",

Consiliul Local nu poate hotari acordarea acestei superficii domnului Lazar Dorel.
Domnul primar mai aratafaptul ca se impune intocmirea unei documentatii cadastrale privind

dezmembrarea acestui teren si eventual realizarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local

Obreja si domnul LazarDorel.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, intrebdri, interpeldri, rispunsuri, alte probleme ale

activitdlii curente.
Nemaifiind intreb[ri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion $i pre$edintele de

gedin![, mullumesc consilierilor prezen]i pentru participarea. la gedin!6 si declara inchise lucririle
acestei gedinle.

PRE9EDTNTE DE 9EDtr{TA, . CONTRASEMNNAZA,
qEcRETAR

AR9OVAN TEODOR
PETRES


