
PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILru
din28.02.2019

Conform Dispoziliei Primarului nr.7l din22.02.2019 si a Convocatorului, primarul
comunei Obreja p. convocat gedinfa extraordinard din data de 28.02.2019, ora l2.00,in sala de

enli un nr. de 13 consilieri din numdrul total de

gd preqedintele de gedinfd sd dea citire ordinii

rocesului verbal de la qedinla anterioard;
actelor de inchiriere pajiqti incheiate in anul

In[Jiator proiect: consilier local Radu Ion

3. Proiect de hQtardre privind revocarea Hotdrdrii Consiliului Local Obreja nr.3128.0I.2019
Idiliator proiect: consilier local Petrescu Mircea Dan

rocedurii privind orgatizarea licitafiei in
m.34606 Obreja, in suprafald de 300 mp,

munei Obreja - Peia Ion

5. Proiect de $otdr6re privind infiinfarea Serviciului Public de Alimentare cu Apd al

orghevici Nicolae Alin
xei 2 IaHCL Obrej a m. 3 5 126.1L2018 privind
ale, si taxele locale speciale pentru anul fiscal

arebia Nicolae
me ale activitd{ii curente.
e aprobd de cdtre to{i consilierii prezenli la

Se trece {qadar la punctul 1 de pe ordinea de zi:Prczentarea si aprobarea Procesului
Verbal de la ged{nfa anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru
din numirul totaf de 13 consilieri in funclie.

scris Proiectul de hotdrdre privind prelungirea
in anul 2018.. Secretarul comunei Obreja
ar adoptlrii acestui proiect. Dup[ prezentarca

ortul de specialitate gi avinil favorabil al
conomico-financiare, agriculturS, amenajarea
ism, precum gi avizul favorabil al comisiei nr.

mediului, munci gi proteclie sociald, tineret qi
silierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu I 1

vederea
aflat in



La punct[rl 3 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotdr6re privind revocarea
HotdrArii Consilfiului l,ocal Obreja m. 3128.01.2019. Secretarul comunei Obreja informeazd
consilierii desprg cvorumul necesar adoptirii acestui proiect. Dupd prezentareaacestui proiect
de cdtre iniliator, vdz;6nd raportul de specialitate ;i avrzul favorabil al comisiei nr. 3-
Comisia juridic{ gi de: disciplind, proteclia mediului, muncd Ei proteclie sociald, tineret qi
sport, din cadruf Consiiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13
voturi pentru.

La puncful 4 pe ordinea de zi se afl6 inscris proiectul de hotdrdre privind inifierea
procedurii privi4d organizarea licitaliei in vederea concesiondrii imobilului inscris in CF nr.
34606 Obreja, iq suprafafd de 300 mp, aflat in domeniul privat al Comunei Obreja. Secretarul
comunei Obreja infonneazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect.
Dupd prezentarcv acestui proiect de cdtre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizul
favorabil al comisiei rn. 3- Comisia juridic6 qi de disciplind, protecfia mediului, muncl ;i
proteclie social6, tinerert qi sport, din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest
proiect de hotdr6jre cu 72 voturi pentru qi o ablinere.

La punctpl 5 pe ordinea de zi se afl6. inscris Proiectul de hotdrdre privind infiinfarea
Serviciului Publlic de Alimentare cu Apa al Comunei Obreja. Secretarul comunei Obreja
informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupd prezentarea
acestui proiect de cdtrre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al
comisiei nr. 3. Comisia juridicd gi de disciplind, proteclia mediului, muncd qi protecfie
social6, tineret ;i sport, din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de
hotdrdre cu 13 vqturi pentru.

La punctpl 6 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotdrdre privind modificarea
anexei 2laHC\, Obreja nr.35126.11.2018 privind valorile impozabile, impozitele si taxele
locale, si taxgle looale speciale pentru anul fiscal 2019. Secretarul comunei Obreja.
informeazd congilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupd prezentarea.
acestui proiect fle c[tre inifiator, vdzirnd raportul de specialitate qi avini favorabil al
comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdfi economico-financiare, agriculturd., atnenajarca
teritoriului gi urfuanisnt, protecfia mediului gi turism, din cadrul Consiliului Local Obreja,
consilierii adopt{ acest proiect de hotdr0re cu 13 voturi pentru.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte
probleme ale activitdlii curente.

Domnul primar Peia Ion i lierii cu privire la faptul cd lucr[rile aferente
drumului judete{n DJ 68,4. vor fi pdnd cel mai tdrziu in luna decembrie 2019.

Nemaifiit'rd intrrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion gi
pre;edintele de qedinfii, mulfumesc consilierilor prezenli pentru participarea la qedin!6 si
declara inchise lucrdrile acestei gedinfe.
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