
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
DIN 2T IANUARIE 2O2O

Conform Dispoziliei Primarului nr. 1120.01.2020, Primarul comunei Obreja a convocat qedinla
ordinard din data de 27 .01 .2020, ora l2:00, in sala de ;edinle a consiliului local. La gedinld participa un nr. de
13 consilieri din numdrul total de 13 consilieri in funcfie.

Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd pregedintele de qedin!6 sd dea citire ordinii de zi, care este
urmdtoarea:

l. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la gedinfa anterioar[;
2. Proiect de hotSrAre privind aprobarea Planului de acliuni gi lucrbri de interes local pe anul2020, ce

vor fi executate de cdtre beneficiarii de ajutor social, conform Legti 416/2001, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, precum qi de citre persoanele asupra c[rora s-a dispus executarea muncii
neremunerate in folosul comunitdli i

lnifiator: viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin
3. Proiect de hotlrdre privind modificarea organigramei qi statului de funcfii al aparatului de

specialitate al primarului comunei Obreja
Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion;

4. Prezentarea Raportului de audit financiar nr. 4986 din29 noiembrie 2019 qi a Deciziei nr. 3l din
23 decembrie 2019 emise de Cuftea de conturi a RomAniei - Camera de conturi Caraq-Severin

5. Informareaprirnarului.
Supus[ spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de cdtre toli consilierii prezenli la gedin{6.
Se trece agadar la punctul I de pe ordinea de zi: Prezentarea si aprobarea Procesului verbal de la

gedinla anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru din numdrul total de 13
consilieri prezenli la gedinld.

La punctul 2 pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hot[rdre privind aprobarea Planului de acfiuni
qi lucriri de interes local pe anul2020, ce vor fi executate de cdtre beneficiarii de ajutor social, conform Legii
41612001, cu modificirile 9i complet[rile ulterioare, precum gi de citre persoanele asupra clrora s-a dispus
executarea muncii neremunerate in folosul comunitblii. Secretarul comunei Obreja informeazd consilierii
despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupd prezentarea acestui proiect de c[tre inifiator, vdzdnd
raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 1- Cornisia pentru activitdfi economico-financiare,
agriculturi, amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local
Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotbrdre cu 13 votLrri pentru din num5rul de l3 consilieri prezenti la
qedin{6.

La punctul 3 pe ordinea de zi se afl[ inscris Proiectul de hotdr6re privind modificarea organigramei qi
statului de funcfii al aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja. Secretarul comunei Obreja
informeazl consilierii despre cvorumul neeesar adoptdrii acestui proiect. Dupd prezentarea acestui proiect de
c[tre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizul favorabil al comisiei nr. 3- Comisia juridic[ qi de
disciplind, protec{ia mediului, muncd qi protecfie sociald, tineret gi sport, din cadrul Consiliului Local Obreja,
consilierii adoptd acest proiect de hotirdre cu l3 voturi pentru dirr numdrul de 13 consilieri prezenfi la qedinla.

Punctul 4 pe ordinea de zi este " Prezentarea Raportu lLr i de audit financiar nr. 4986 din 29 noiembrie
2019 gi a Deciziei nr. 31 din 23 decembrie 2019 emise de Curtea de conturi a Romdniei - Camera de conturi
CarE-Severin". Primarul comunei Obreja prezintd, consilierilor cele doud documente emise de curtea de
conturi.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, Infornrarea Primarului.
Au loc disculii cu privire la strategia privind achiziliile publice in comuna Obreja.
Nemaifiind intreblri sau alte probleme de discutat, donrnul primar Peia Ion gi pregedintele de gedinfl,

mullumesc cons ilieri lor p r ezen\i pentru partic! la qedinli si cle-clara inchise lucrdrile acestei pedinte.
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