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ROMANIA
JTJDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din 23.10.2017

Conform Dispozifiei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a

convocat;edin{a ordinarl din data de 23.10.2017, la;edin![ participdnd un nr. de 13

consilieri din numdrul total de 13 consilieri. Primarul comunei Obreja , Peia Ion, roagd
preqedintele de qedinld sd dea citire ordinii de zi, care este urmdtoarea:

Prczentarea gi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al gedinfei anterioare;
Proiect de hotdrire privind Rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei
Obreja pe anul20I7

Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
Proiect de hotdrdre privind aprobarea achiziliondrii unui autoturism prin programul
"Rabla" de cdtre Primdria comunei Obreja

Inifiator proiect: Viceprimar Gheorghevici Nicolae
Proiect de hotirere privind aprobarea efectudrii unor reparalii la $coala Generald din satul
Var

Inifiator proiect: consilier local Carebia Nicolae
Proiect de hotdrdre privind contractarea serviciilor de consultanld pentru proiectul
,'CANALIZARE 

$I STATIE DE EPURARI] lN LOCALITATEA OBREJA, COMUNA
OBREJA" ruDETUL CARA$-SEVERIN

Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de
fezabilitate, precum gi a asiguririi frnanldrii de la bugetul local a unor categorii de
cheltuieli care nu se finanfeazd de cdtre stat prin PNDL pentru obiectivul de investijii
"CANALIZARE $I STATIE DE EPURARI] iN LOCALITATEA OBREJA, COMUNA
OBREJA'' JUDETUL CARA$ -SEVERIN

Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
Proiect de hotdrAre privind betonarea aleii de acces spre cimitirul din satul Iaz

Iniliator proiect: consilier local Lucaci Trandafir Florin
Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor reparafii la cdminul cultural din satul Iaz

Iniliator proiect: consilier Briceag-Naia Florentin-Eugen
Proiect de hotdrdre privind aprobarea raportului de evaluare qi al caietului de sarcini
pentru organizarca licitaliei in vederea concesionirii terenului cu nr. top.825/ll2 situat in
comuna Obreja, satlaz

Iniliator proiect: consilier local Bardoczloan Samuel
10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul

forestier proprietate publicd a comunei Obreja cuprinse in APV 960 BUCURUSU MARE
Inifiator proiect: consilier local Radu Ion

I 1. Proiect de hotdrdre privind retragerea dreptului de folosinld numifilor Dumbravd Lucian gi
solia Dumbravd Solomia asupra suprafelei de250 mp din CF nr. 470laz

Inifiator proiect: consilier local Cristescu Dorin
12. Proiect de hotdrdre privind inhinlarea Serviciului de Iluminat Public in comuna Obreja
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Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
13. Proiect de hot[rdre privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al

Comunei Obreja
Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion

14. Proiect de hotardre privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Obreja

;i domnul MeteaNicolae

^ Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
15. Intrebdri, interpelSri, rdspunsuri, alte probleme ale activitSlii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre

consilierii prezen\i la qedint[.
Se trece aqadar la punctul 1 de pe ordinea de zi:Prezentarea si aprobarea Procesului

Verbal de la Eedinfa anterioarS. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrdre privind

rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Obreja pe anul 2017. Primarul
comunei Obreja prezintd qi susline acest proiect de hotirdre. LuAnd act qi de Raportul de

specialitate precum si de avizul favorabil al comisiei nr l- Comisia pentru activit[1i
economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia mediului ;i
turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdr6re cu 13

voturi pentru.
Punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotdrdre privind aprobarea achiziliondrii

unui autoturism prin programul "Rabla" de cdtre Primdria comunei Obreja. Dupd prezentarea

acestui proiect de cdtre iniliator, vbzdnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al

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

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

consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 4 de pe ordinea d<> zi, respectiv Proiectul de hotdrAre privind
aprobarea efectu[rii unor reparalii la $coala Gerrerald din satul Var. Dupd prezentarea acestui

proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 1-

Comisia pentru activitafi economico-frnancizre, agricultur[, amenajarea teritoriului qi

urbanism, proteclia mediului gi turism din cadnrl Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd

acest proiect de hotdr6re cu 13 voturi pentru.
-La punctul 5 pe ordinea de zi este inscris Proiectul de hotdrAre privind contractarea

serviciilor de consultanld pentru proiectul "CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE iN
LOCALITATEA OBREJA, COMI-INA OBREJA" JUDETUL CARA$-SEVERIN. in urma

discufiilor legate de acest proiect, se amdnd pronunlarea cu privire la adoptarea acestuia

pentru urmdtoarea qedinfd a consiliului local.
Se trece la al gaselea punct de pe ordinea de zi, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate, precum qi a asigurdrii finanfdrii de

la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanfeazd de cdtre stat prin PNDL
pentru obiectirul de investifii "CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE IN
LOCALITATEA OBREJA, COMUNA OBREJA" JUDETUL CARA$-SEVERIN. Primarul

comunei Obreja, in calitate de inifiator prezintd, consilierilor acest proiect de hotdrdre. Ludnd

act gi de Raportul de specialitate precum qi de avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia
pentru activitdli economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi urbanism,

protecfia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest

proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdrAre privind

betonarea aleii de acces spre cimitirul din satul Iaz.Dupdprezentarea acestui proiect de cdtre

iniliator, vdzlnd raportul de specialitate ;i avintl favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru

activitdli economico-financiare, agriculturS, amenajarea teritoriului qi urbanism, protecfia



mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de

hotdrAre cu 13 voturi pentru.
Urmdtorul proiect pe ordinea de zi este Proiectul de hotdrAre privind aprobarea unor

reparafii la ciminul cultural din satul Iaz. Dupd prezentarea acestui proiect de citre inifiator,
vdzind raportul de specialitate Ei avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli
economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia mediului qi

turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13

voturi pentru.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotirAre privind

aprobarea raportului de evaluare qi al caietului de sarcini pentru orgarizarea licitaJiei in
vederea concesiondrii terenului cu nr. top. 82511/2 situat in comuna Obreja, sat laz. Dupd
prezentarea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate gi avintl
favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdJi economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local
Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotilrdre cu 13 voturi pentru.

Urmdtorul proiect pe ordinea de zi este Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd a comunei
Obreja cuprinse in APV 960 BUCURUSU MARE. Dupd prezentarea acestui proiect de cdtre
iniliator, vdzind raportul de specialitate gi avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru
activitdfi economico-financiare, agricultur[, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia
mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de

hot[rAre cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdrdre privind

retragerea dreptului de folosinld numililor Dumbravi Lucian qi sofia Dumbravd Solomia
asupra suprafefei de 250 mp din CF nr. 470 laz. Dupd prezentarea acestui proiect de cStre

inifiator, vlndnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 3-Comisia juridicd
gi de disciplin[, protecfie a mediului, muncd qi proteclie sociald, tineret qi sport din cadrul
Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdrAre privind
infiinfarea Serviciului de Iluminat Public in comuna Obreja Dupd prezentarea acestui proiect
de cdtre inifiator, vdzilnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 3-

Comisia juridicd qi de disciplind, proteclie a mediului, muncd ;i protecfie sociald, tineret qi

sport din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adopt[ acest proiect de hotdrdre cu 13

voturi pentru.
La urmltorul punct pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hotdrdre privind

dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al Comunei Obreja. Dupd prezentarca

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

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

teritoriului gi urbanism, protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,
consilierii adopt[ acest proiect de hot[rdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hot[rare privind
aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Obreja qi domnul Metea Nicolae.
Dupa prezentzrea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizul
favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdti economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului Ei urbanism, proteclia mediului Ei turism din cadrul Consiliului Local
Obreja, consilierii adopt[ acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Ultimul punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale

activititii curente. Consilierul Radu Ion propune efectuarea cu celeritate a demersurilor in
vederea valorificdrii masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Obreja
cuprinse in APV 960 BUCURUSU MARE.



S

Primarul informeazl consilierii despre necesitatea depunerii proiectelor de investdii la
MDRAP p6n6in 30 noiembrie20l7.

Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, dpmnul primar Peia Ion qi
presedintele de qedinfS" multumesc consilierilor prezenfi pentru participarea la sedinta si
deolara inohise lucrarile aoostoi sedinte.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONTRASEMI\-EAZA,

SECRETAR
TEODOR


