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PROCES VERBAL AL $EDINdEI DE CONSILIU
din24.09.2018

Conform Dispoziliei Primarului m. 119119.09.2018 si a Convocatorului, Primarul
comunei Obreja a convocat qedinta ordinard din data de 24.09.2018, ora 19:00, in sala de

qedinle a consiliului local, la gedinfd fiind prezenli un nr. de 13 consilieri din numdrul total de

13 consilieri in functie.
in inceperea gedinlei, constat6nd cd mandatul pregedintelui de gedinfd Lucaci Trandafir

Florin s-a incheiat, consilierul DragoE Ion propune pentru funcfia de pregedinte de gedinld pe
Gavril Aniqoara.

Primarul comunei Obreja* Peia Ion, roagd preqedintele de gedinld sd dea citire ordinii
de zi, care este urmdtoarea: 1

1. Prezentarea qi unerea spre aprobare a Procesului verbal de la gedinfaanterioarL;
2. Proiect de hotir6re privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei

Obreja pe anul2018
Iniliator proiect: Prim I comunei Obreja, Peia Ion

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea actuaLizdii Programului anual al achiziliilor
publice pentru anul 2018 in comuna Obreja

Initiator proiect: Viceprimarul comunei Obreja: Gheorghevici Nicolae Alin
4. Proiect de hotdr6re privind actualizarca statului de funclii din cadrul Aparatului de

specialitate al primarului Comunei Obreja

^ Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion
5. Intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdlii curente.

Supusd spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de cdtre tofi consilierii prezenfi Ia
gedin!6.

Se trece agadar la punctul 1 de pe ordinea de zi Prezentarea si aprobarea Procesului
Verbal de la qedinla antefio . Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu l3,voturi pentru
din numdrul total de 13 consilieri in firncfie.

La punctul 2 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotdrdre privind rectificarea
bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Obreja pe anul 2018.Secretarul comunei Obreja
informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acesfui proiect. Dupd prezentarea
acestui proiect de cdtre iniliator, vdzind raportul de specialitate qi avini favorabil al
comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd, amenajarea
teritoriului qi urbanism, protectia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,
consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.
' La punctul 3 pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hotdrdre privind aprobarea

actualizdrii Programului anual al achiziliilor publice pentru anul 2018 in comuna Obreja.
Secretarul comunei Obreja informeaz6 consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui
proiect, care, in cazul de fafA este dat de majoritatea consilierilor locali in funcfie, adicd 7
voturi pentru. Dupd prezentarea acestui proiect de cltre inifiator, vdzdnd raportul de
specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitili economico-
financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului gi turism din
cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi
pentru.



La punctul 4 pe ordine a de zi se afld inscris proiectul de hotdrAre privind acttalizarea

statului ae nrnclii din "' 
i de specialitate al primarului Comunei Obreja.

Secretarul comunei Obrej nsilii rii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui

proiect, care in cazul de fafd este dat de majbritatea consilierilor prezen\i, adicd, T consilieri.

Dupd prezerfiarea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzand raportul de specialitate qi avizul

a"ora-Uit al comisiei nr. 3 - Comisia juridicd Ei de disciplind, protec{ia mediului, muncl qi

protecfie social5, tineret gi sport, din cadrul Consiliului Local Obreja, bonsilierii adoptd acest

proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, intrebdri, interpeldri, r[spunsuri, alte

probleme ale activitdlii curente.
Primarul comunei Obreja propune consilierilor mdsura inlocuirii levilor metalice de la

bazinele de apd din sistemul de distribulie a apei al comunei Obreja cu levi din plastic, prin

aceasta urmdrindu-se scdderea concentrafiei de fier din apa distribuiti.
Se dispune tdierea ierbii din curtea gcolii din Ciuta.
Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion 9i

pregedintele de qedinfd, mullumesc consilierilor prqzenfi pentru participarea la gedinJd si

declara inchise lucrdrile acestei gedinfe. 1
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