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PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE coNSIL[l'
din 26.11.2018

Conform Dispozrliei Primarului nr. 160/16.11.2018 si a Convocatorului, Primarul comunei

obreja ordinara din 12:00, in sala de qedin{e a consiliului

local, I enfi un nr. de I total de 13 consilieri in functie'

OLreja, peia de qedinf[ sd dea citire ordinii de zi,

care este urmdtoarea:

1. Prezentareagi supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la gedin{a anterioard;

Z. proiect de hot[rdre privind valoiile impozabile, impozitele si taxele locale, si taxele locale speciale

pentru anul fiscal.2019' 
kli{iator proiect: Primarul bomunei Obreja, Peia Ion

3. proiect de hotdrdre'privind constituirea AsrcialLi de Dezvoltare lntercomunitar6 "Banatul

Cdrdqan" ' 
,

In(iatorproiect:viceprimarGheorgheviciNicolaeAlin

4. proiect de hot6r6re privind emiterea acordului in vederea constituirii dreptului de acces a SC

RCS&RDS SA Bucuregti pentru terenul in suprafafl de 300 mp situat in comuna Obreja, satul

Var, inscris in CF yilO, nr. Cadastral 3$10 in vederea installrii, intrefinerii, inlocuirii sau

mut[rii refelelor de comunicalii electronice
Ini{iator proiect: consilier local Carebia Nicolae

5. proiect de hot6rdre privind emiterea acordului in vederea constituirii dreptului de acces a SC

RCS&RDS SA Bucureqti pentru terenul in suprafa(d de 300 mp situat in comuna Obreja, satul

IAZ, inscris in CF 34371', nr. Cadastral 343i1in vederea installrii, intretinerii, inlocuirii sau

mutlrii re{elelor de comunicafii electronice
Initiator proiect: consilier local Bardoczloan Samuel

6. proiect de hotir6rd privind aprobarea prelungirii duratei contractuale prevdzute in Contractul de

prest[ri servicii nr. 3l43l07.1Z.ZOtS incheiai intre Consiliul Local Obreja 9f Arpbrug Ciprian

Anton PFA
lnifiator proiect: Consilier local - Lazdt Dorel

7. Proiect de hotardre privind realizatea unei rigole 9i podefe pe DC4 laz -Yar, in intravilanul

localitilii Iaz
Inifiator: Consilier local Lucaci Trandafir Florin

8. intreberi, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activit[fii curente.

- Deziateri privind elaborarea programul ri anual al achiziliilor publice in comuna Obreja

pentru anul 2019.-Supus6 
spre aprobare ordinea de zi este aprobatl cu 13 voturi pentru.

Se trece agadar la punctul I de pe ordinea de zi:Prczentarea si aprobarea Procesului Verbal de

la gedinfa anterioar6. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru din numdrul

total de 13 consilieri in funcfie.
La punctul 2 pe ordinea de zi se afl[ insc

impozitele si taxele locale, si taxele locale s

Obreja informeazd consilierii despre cvorum

acestui proiect de hotirdre de cltre iniliator,
comisiei nr. 1- Comisia pentru activit[1i econ

qi urbanism, protec{ia 1n"diului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd

acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru'



La punctul 3 pe ordinea de zi se aflI inscris Proiectul de hotdrdre privind constituirea
Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard "Banatul C[rdqan". Secretarul comunei Obreja
informeazd consilierii despre dv"6rumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupd prezentarea acestui
proiect de c[tre inifiator, vdzAnd raportul db specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 3-
Comisia juridicl gi de disciplinS, protecfia mediului, mtrnci qi protectie social6, tineret qi sport, din
cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotirdre cu 13 voturi pentru.

La punctul 4 pe ordinea de zi se afli inscris proiectul de hot[rdre privind emiterea acordului in
vederea constituirii dreptului de acces a SC RCS&RDS SA Bucureqti pentru terenul in suprafafi
de 300 mp situat in comuna Obreja, satul Var, inscris in CF 34370, nr. Cadastral34370 in vederea
instalirii, intre(inerii, inlocuirii sau mutlrii relelelor de comunicafii electrbnice. Secretarul
comunei Obreja informeazi consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupi
prezentarca acestui proiect de citre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al
comisiei nr. 3- Comisia juridicd gi de disciplinl, protecfia mediului, muncl qi protectie social6,
tineret gi sport, din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu
t"itilfflfil5 

pe ordine a de zise afl[ inscris proiectul de hotarare priuina emiterea acordutui
in vederea constituirii dreptului de acces a SC RCS&RDS SA Bucuregti pentru terenul in
suprafafd de 300 mp situat in comuna Obreja,'satullAz,inscris inCF 34371, ni. Gadastral3437l
in vederea instalirii, intrefinerii, inlocuirii sau mutlrii refelelor de comunicafii electronice.
Secretarul comunei Obreja informeaz[ consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui
proiect. DupI prezentarea acestui proiect de citre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate qi
avizul favorabil al comisiei nr. 3- Comisia juridicn gi de disciplin[, protecfia mediului, muncd gi
protecfie social6, tineret gi sport, din cadrul Consiliului Loc'al Obreja, consilierii adoptd acest
proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

La punctul 6 pe ordinea de zi se afll inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea prelungirii
duratei contractuale previzute in Contractul de prestlri servicii nr.3143/07.12.2015 incheiat intre
Consiliul Local Obreja gi Ambruq Ciprian Anton PFA. Secretarul comunei Obreja informeazl
consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. DupI prezentarea acestui proiect de
citre inifiator, vilzdnd raportul de specialitate Ei avizul favorabil al comisiei nr. 3- Comisia
juridici qi de disciplind, protecfia mediului, muncd gi protecfie social[, tineret Ei sport, din cadrul
Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu l3 voturi pentru.
La punctul 7 pe ordinea de zi se afl6 inscris proiectul de hot[rdre privind realizarea unei rigole qi
podefe pe DC4 Iaz -Yar, in intravilanul localitdfii laz. Secretarul comunei Obreja informeazl
consilierii despre cvorumul necesar adoptlrii acestui proiect. DupS prezentarea acestui proiect de
hot[rAre de citre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizul favorabil,al cp.misiei nr. 1-
Comisia pentru activitlti economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism,
protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de
hotlrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, intrebdri, interpeldri, rispunsuri, alte probleme
ale activitSlii curente. Au loc dezbateri privind elaborarea programului anual al achizitiilor publice in
comuna Obreja pentru anul 2019. Primarul comunei Obreja pune in discufie Programul annual al
achizifiilor publice pentru anul2018 in comuna Obreja, frcdnd o scurti analizd a celor realizatepdnd,
in prezent gi solicit propuneri consilierilor cu privire la noul program de achizilii pentru anul 2019. Au
loc qi discufii legate de elaborarea P.U.G.- ului comunei Obreja.

Consilierul local Carebia Nicolae sesizeazd despre necesitatea inlocuirii unor becuri din
refeaua de iluminat stradal din satul Var.

Consilierul local Dragog Ion propune efectuarea unor reparafii pe DC 3laz-Ciuta.
Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion qi pregedintele de

gedinf6, mulfumesc consilierilor prezenfi pentru participarea la gedinfd si declara inchise lucrdrile
acestei qedinte.
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