
ROMAIIIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA OBREJA ,C .-

CONSILruL LOCAL

PROCES VERBAL AL qEDINTEI DE CONSILru

J€^tp , a18
Conform Dispoziliei Primarului nr. 129119.10.2018 si a Convocat uij Primarul

comunei Obreja a convocat gedinfa ordinard din data de26.10.2018, ora 12:00, in sala de

;edinfe a consiliului local, la gedinfd fiind prezenli un nr. de 13 consilieri din numdrul total de
13 consilieri in frrncfie.

Primarul comunei Obreja, Peia lon, roagd. preqedintele de qedinfd sd dea citire ordinii
de zi, care este urrndtoarea:

1. Prezentarea qi supunerea spre aprobare ..a Procqsului verbal de la qedinla anterioard;
2. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltilieli al comunei

Obreja pe anul 2018
Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion

3. Proiect de hotirdre privind inchirierea unui spafiu comercial, proprietate a Consiliului
local Obreja, situat la parterul clddirii "Bloc sediu unitdfi" din Obreja, nr.163, societSlii
Patrol Security Systems S.R.L.

Iniliator proiect: consilier local Gawil Ani;oara
4. Proiect de hotdr6re privind completarea anexei 2 la HCL Obreja nr.49/27.L!.2017 privind valorile

impozabile, impozitele si taxele locale, si a taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2018.
Iniliator proiect: viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea proiectului "Decolmatare, defrigare rigole pe
sectorul de drum DC 4laz-Yar, judeful Carag-Severin.

^ Inifiator proiect: Carebia Nicolae
6. Intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdfii curente.

- Discufii gi propuneri cu privire la elaborarea proiectului de buget al comunei Obreja
pentru anul fiscal 2019;

- Discufii qi propuneri privind rezolvarca situafiei create de cdtre unii proprietari de
terenuri de pe ruzaUAT Obreja, care gi-au extins propriet6lile, in mod ilegal, peste
suprafala aferentd drumului DJ 680 A, impiedicdnd astfel lucr6rile pentru rcalbarca
obiectivului de investifii finanfat prin PNDL - "ModemizarcDJ 680 A Maciova-Ciuta-
Obreja".

Supusd spre aprobare ordinea de zi este aprobatd cu l3 voturi pentru.
Se trece agadar la punctul I de pe ordinea de zi:Prezentarea si aprobarea Procesului

Verbal de la gedinfa anterioard. 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 afld, inscris Proiectul de hotdrdre privind rectificarea
bugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei Obreja pe anul 20l8.Secretarul comunei Obreja
informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupd prezentarea
acestui proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate qi avinil favorabil al
comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdfi economico-financiare, agriculturd, amenajaea
teritoriului gi urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului l,ocal Ob*ja
consilierii adoptl acest proiect de hotdr6re cu 13 voturi pentru.



La punctul 3 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotdrAre privind inchirierea

unui spaliu comerciai, proprietate a Consi clidirii "Bloc

seai,, unitag" ain OUreja, nr. t 63, societalii ttrul comunei

Obreja informeazd coniitierii despre cvorurirul care' in cazul

ae fala este dat de majoritatea consilierilor localf in funclie, adici 7 voturi pentru. DupS

pr"r"i*"u acestui proiect de cStre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate 'Ei avizul

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

amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local

Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru.

La punctul 4 pe ordinea de zi se aflI inscris proiectul de hotdrdre privind completarea

anexei 2la HCLObreja nr.49/27.IL2017 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale, si a

taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2018. Secretarul comunei Obreja informeazd,consilierii

despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect, care in cazril de fa!6 este dat de majoritatea

consilierilor prezenli, adicdi consilieri. Dupd prezentarea acestui proiect de cltre inifiator,

vdz;nd raportul de'specialitate qi avizrtl favorabil al comisiei nrl- Comisia pentru activitdli

economico-financiare, agricultrnd, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului 9i

turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect dd hot[rdre cu 13

voturi pentru.
La punctul 5 pe ordinea de zi se afl6 inscris proiectul de hot[rdre privind aprobarea

proiectului i'Decolmatare, defriEare rigole pe sectorul de drum DC 4 laz-Yat,judeful Caraq-
^Severin. 

Secretarul comunei Obreja informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii

acestui proiect, care in cazul de fafd este dat de majoritatea consilierilor prezenli, adicd 7

consilieii. Dup6 prezentarea acestui proiect de cdtre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate

gi avin;- fivorabil al comisiei nrl- Comisia pentru activitdfl economico-financiare,

agricultur6, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului 9i turism din cadrul

C-onsiliului Local Obreja, consilierii adopt6 acest proiect^de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte

probleme ale activitdlii curente.

Au loc disculii in legdturd cu elaborarea proiectului privind taxele qi impozitele locale

pentru anul2019 in comuna Obreja.
Se pune in discufie adresa Consiliului judefean, -Direcfia drumuri judefene cu privire

la persoanele care au blocat lucrdrile pe DJ 680A, intre localitdfile Maciova qi Ciuta, precum

gi eventualele mdsuri cu privire la rezolvarea acestei situalii.

Consilierul local Carebia Nicolae sesizeazl despre necesitatea inlocuirii unor becuri

din refeaua de iluminat stradal din satul Var.

Consilierul local Dragog Ion propune efectuarea unor reparalii pe DC 3laz-Ciuta.

Nemaifiind intrebSri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion

preEedintele de Eedin!6, mulfumesc consilierilor prezenli pentru participarea la qedinld

declara inchise lucrdrile acestei qedinfe.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

$l
si

GAVRIL ANI$OARA


