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Conforin Dispoziliei Primarului m. 2312L03.2018 si a Convocatorului, Primarul

comunei obreja a convocat gedinla ordinard din data de26.03.2018' ora 1200, in sala de

qedinle u ,onrilirrlrri lbcal, la qedin![ participAnd un nr. de 13 consilieri din numdrul total de

13 consilieri.'" -'" 
t" ;;eperea gedinlei, constatdnd cd mandatul preqedintelui de Eedinfd s-a incheiat, se

trece la alegerea ,rn,ri ,rorr-preqedinte de Eedinld. Astfel, consilierul Dragoq Ion propune pentru

funclia de ireqedint. p. .o.rrilierul Bardo czloan Samuel, propunere adoptatd cu unanimitate

de voturi.
Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd preEedintele de EedinJd sd dea citire ordinii

de zi, care este urmdtoarea:

1-. prezentarea gi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedinlei anterioare;

z. proiect de hotaidre privind ictualizarea statului de funciii din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Obrej

Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion ;

3. Proiect de hotardre privind organizateaRugilor in comuna obreja pentru anul 2018

Iniliator proiect: Consilier local Cristescu Dorin;

4. proiect de hotdrdre privind organizareafestivalului Achim Nica 2018 in comuna Obreja

Iniliator pioiect: Viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin;

5. intrebdri, inierpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdlii curente'

Supus6 spre aprobare, ordine a de zi se aprobd de cdtre toli consilierii prezenli la

gedintd.

Se trece aEadar lapunctul 1 de pe ordinea dezi:Prezentarea si aprobarea Procesului

Verbal de la gedinla anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru'

Se trece la punctul 2 de-pe oiaitr.u de zi, respectiv proiectul de hotdrire privind

acttalizzrea statului de funclii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei

obreja. Secretarul comunei obreja informeazd consilierii despre cvorumulrtecesar adoptirii

acestui proiect, care este, in acest caz, majoritatea consilierilor prezenli. Dupd ptezenlarea

acestui proiect de cdtre inifiator, vdzdnd avin:J favorabil al

comisiei nr. 3- Comisia juridicd Ei de di muncd Ei proteclie

social6, tineret ;i sport, din cadrul Consiliului optd acest proiect de

hotdrdre cu 13 voturi Pentru.
La punctul 3 pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hotdrAre privind organtzarea

Rugilor in comuna obreja pentru anul 2018. obreja d consilierii

deslpre cvorumul r...rui adoptdrii acestui pr de fa!6 majoritatea

consilierilor prezen\i. Dupd prezentarea aces iniliato rapofful de

specialitate gi avizul favorabil al comisiei pentru economico-

firanciare, agricultur[, amenajarea teritoriului Ei urbanism, protec]ia mediului Ei turism din

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

pentru.
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Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi, tespectiv Proiectul de hotdrdre privind

orgarizarcafestivalului Achim Nica20lg in comuna obreja. secretarul comunei obreja

informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect, care in cazul de fa[d

este dat de majoritatea consilierilor prezenfi la 9edin1d. ?"pa prezentarea acestui proiect de

cdtre inifiator,vdzdnd raportul de specialitate gi' avizul favorlbil al comisiei nr' 1- Comisia

p.ntto activiiaf ."orro-i"o-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi urbanism,

iroteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptS acest

proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la ultimul r.i d. pe ordinea de zi, tntrebdri, interpelfui, rdspunsuri; alte

probleme ale activit[lii curente. Consilierul local Dragoq Ion roagi .primarul sd fac[

demersurile necesare in vederea, repardrii drumului inspre cimitirul din Ciuta qi a trecerii la

nivel cu calea feratd dintre laz EtCiuta.
Nemafiind intrebdri sau alte probleme

presedintele de gedin!6, multumesc consilierilor
declara inchise lucrarile acestei sedinte'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Bardocz Ioan

de discutat, domnul primar Peia Ion qi

prezenli pentru participarea la sedinta si
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