
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din 25.06.2019

Conform Dispoziliei Primarului nr. 115 din 08.06.2019, Primarul comunei Obreja a
convocat gedinla ordinarS din data de 25.06.2019, ora 19:00, in sala de gedinle a consiliului
local. La qedinla participd un ff. de 12 consilieri din numdrul total de 13 consilieri in funclie,
absentdnd motivat consilierul Bardocz Ioan Samuel.

Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd pregedintele de gedin!6 sd dea citire ordinii
de zi, carc este urmdtoarea:

l. Prezentarca gi supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la qedinfa anterioard;

2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei

Obreja pe anul 2019

Inifiator: primarul comunei Obreja, Peia Ion;

3. intrebdri, interpel[ri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdlii curente.

Supusd spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de cdtre tofi consilierii prezenfi la

;edinld.
Se trece agadar 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 12 voturi pentru

din numdrul total de 12 consilieri prezenli la gedinld.

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 2019. Secretarul comunei Obreja

rnformeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupd ptezentarea

acestui proiect de citre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al

comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd, amenajarea

teritoriului qi urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,

consilierii adopt[ acest proiect de hotdrdre cu 12 voturi pentru, din totalul de 12 consilieri

prezenli la gedinJd.

Se trece la ultimul punct de pe

probleme ale activitdlii curente.
ordinea de zi, intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte

Consilierul Lazdr Dorel propune luarea unor mdsuri pentru ca

cultural din satul Var sd nu se mai arunce deqeuri, iarbd etc.

Primarul comunei Obreja rcagdconsilierii sd informeze cetSlenii comunei cu privire la

obligafia lor privind colectarea selectivd a de;eurilor.
Au loc disculii cu privire la rdspunsul acordat SC Transavia cu privire la infiinfarea

unei ferme de pui de carne pe teritoriul UAT comuna Obreja.
Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion 9i

preqedintele de qedin!6, mullumesc consilierilor prezenfr pentru participarea la qedin!6 si

declara inchise lucrdrile acestei sedinte.
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