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PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU
ain ti.oz.2olg

Conform Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a
convocat gedin{a oidinard din data de 14.02.2018, ora 14:00, in sala de qedinfe a consiliului
local, la gedinfd participdnd un nr. de 13 consilieri din numdrul total de 13 consilieri.

Primarul comunei Obreja, Pd:ia lon, roagd preqedintele de Eedinfd sd dea citire ordinii
de zi, care este urmdtoarea:

1. Prezentareagi supunerea spre aprobare
2. Proiect de hotdrflre privind aprobarea

+

a Procesului verbal al sedintei anterioare:
bugetului de venituri'gi cheltuieli al comunei

Obreja pentru anul 2018
Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja Peia Ion

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acfiuni qi lucrdri de interes local pe
anul 2018, ce vor fi executate de cdtre beneficiarii de ajutor social, conform Legii
47612001, cu modificarile qi completdrile ulterioare qi de citre persoane cu munca
neremuneratd, conform art. 64 NCP

Inifiator proiect: Viceprimarul comunei Obreja, Gheorghevici Nicolae Alin
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea realizdrii unor Eanluri de p[mdnt la drumul

comunal DC 4 care face leg5tura intre satele Iaz gi Var
Iniflator proiect: consilier local Carebia Nicolae

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea acorddrii unui ajutor de urgenfd familiei
Stanamirescu din laz, m. 242

Inifiator proiect: consilier local Lucaci Trandafir Florin
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea acorddrii unui ajutor de urgenfd familiei

Pamfilescu din Var, nr.202
Iniliator proiect: consilier local Lazdr Dorel

7 - Proiect de hotdrdre privind modificarea relelei gcolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat acreditate pentru anul gcolar 2018-2019 de pe teritoriul
administrativ al comunei Obreja

^ Irufiator proiect: consilier local Gagpar Mdricara-A.urelia
8. Intrebdri, interpeliri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdlii curente

- Pronunfarea Consiliului Local Obreja asupra cererii subscrisei SC Metalluk S.R.L.
- Pronun{area Consiliului Local Obreja asupra cererii domnului Vasile Petru, din

Obreja nr.I07, administrator al SC Doping Trans S.R.L.
Supusd spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de cdtre toli consilierii prezenli la

qedintS.

Se trece aqadar la puncful 1 de pe ordinea de zi: Prezentarca si aprobarea Procesului
Verbal de la qedinf aanterioard,. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrAre privind
aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Obreja pentru anul 2018. Dupd
prezentarea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzind raportul de specialitate Ei avizul
favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdfi economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism din cadrui Consiliului Local
Obreja, consiiierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.



La punctul 3 pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hotirdre privind aprobarea
Planului de acfiuni qi lucrdri de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de cdtre
beneficiarii de ajutor social, conform Legli 41612001, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare gi de citre persoane cu munca neremuneratd, conform art. 64 NCP. Dupa
prezentarea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizul
favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului gi urbanism, protec{ia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local
Ob.ejq consilierii adoptd acest proiect de hotirdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdr6re privind aprobarea
realizAiri unor qanfuri de.pdinAnt la drumul comunal DC 4 care face legdtura intre satele Iaz
qi Var. Dupd prezentarea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzilnd raportul de specialitate qi

avin;/- favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului qi urbanism, protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local
Obrej4 consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdrdre pfivind aprobarea
acorddrii unui ajutor de urgen{d familiei Stanamirescu din Iaz, m. 242. Dup6, prezentarea
acestui proiect de cdtre inifiator, vdzind raportul de specialitate qi avinil favorabil al
comisiei nr. 1- Comisia penku activitd{i economico-financiare, agriculturd, amenajarea
teritoriului qi urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,

consilierii adopt[ acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

La punctul 6 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hot6rdre privind aprobarea
acord[rii unui ajutor de urgen![ familiei Panfilescu din Var, nr.202. Dupd prezentarca acestui
proiect de cdtre ini{iator, vdzdnd raporhrl de specialitate gi avizul favorabil al comisiei nr. l-
Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului ;i
urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd
acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotdrdre privind modihcarea
relelei qcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat acreditate pentru anul gcolar

2018-2019 de pe teritoriul administrativ al comunei Obreja. Dupd prezentarea acestui proiect
de cdtre iniJiator, vdzAnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei 2 - comisia
pentru activitdli social --culturale, culte, inv5f6ment, sindtate gi familie, consilierii adoptd
acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi penku.

Se trece la ultimul p,trnct de pe ordinea de zi. Au loc discufii in legdturd cu cererea
adresatd de cdtre Metaluk SRL Consiliului Local Obreja. Lucaci Trandafir Florin gi alfi
consilieri cer acte doveditoare cu privier la modul in care s-a oblinut dreptul de superficie de

cdtre Metaluk SRL qi se amAni pronunlarea asupra cwererii pAnn h gedinla urmdtoare de

consiliu.
Se ia in discufie cererea lui Vasile Petru din Obreja, nr. 707 qi se hotdrdqte scoaterea la

licitalie in vederea concesiondrii/inchirierii unui teren la marginea perimetrului locuibil din
laz.

Nemafiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion gi

presedintele de gedinfd, multumesc consilierilor prezen[i pentru participarea la sedinta si
declara inchise lucrarile acestei sedinte.
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