
ROMANIA
JUDETUL CI\ RAS-SEVERIN
COMT]NA OIXREJA
CONSILruL ]LOCAL

din 27.02.2017

conlorm Dispozifiei Primarului si a convocatorului. primarul comunei
convocat qedirrla ordinard din data de 27.02.2017, la gedi:njd participdnd un m
consilieri din numdrul total de 13 consilieri. primarul comumei obreja , peia
preqedintele de qedinli sd dea citire ordinii de zi, care este urmbto,area:

l.
2.

Prczentarca gi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al gedintei anteri
Proiect de hotdr6re privind aprobarea organigramei gi a. Statului de funcfii
Consiliului Local al comunei Obreja;

Jlniliator proiect: Primarul comunei Obreia - peia Ion
3. Proiect de hotdrdre privind organizarca refelei qcolare a unitdtilor de

preunive,rsitar de stat acreditate pentru anul gcolar 2017 -2019 de pe
adminir;trativ al comunei Obreja;

l.nifiator proiect: Primarul comturei Obreja - peia Ion
4. Proiect de hotdrare privind aprobarea Regulamentului privind

eliberare,a formatului unic al modeluluri card-legitimalie de parcare
cu handiicap;

Jniliator proiect: Primarul comunei Obreja - peia Ion
5. Proiect cle hotdrdre privind compensarea in bani pentru an;i. 2017 a membrilor

Interventfii Incendii din cadrul Serviciului voluntar pentru Situafii de U
comunei Obreja

lniliator proiect: Primarul comunei Obreja - peia Ion
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acliunLi qi lucrdri de

anul 2Ct1i7, ce vor fi executate de cdtre beneficiarii de ajutor social,
41612001, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

Iniliator proiect: Viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin
7. Proiect de hotlrdre privind modificarea Actului Constitutiv qi a Statutului

de Dezvoltare Intercomunitard " INTFIRCOM DE$EUR-tr" carag-Severin
Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja - peia lon

8. Proiect de hotdrdre privind modificarea Anexei numdnrl 2
privind'valorile impozabile, impozitele qi taxele locale, alte
taxelor locale speciale pentru anul2017;

Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
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9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea scoaterii la concurs a doua posturi
consilier: clasa I, grad profesional debutant, in cadrul spclEp obreja;

lnifiator proiect: Primarul comunei Obreja - peia Ion
10. Proiect rie hotdr6re privind stabilirea cuantumului reprez:entdnd o parte din

cu inmtlrmdntarea care se acordd in cazul decesului unei persoane din
beneficirard de ajutor social sau al persoanei singure benefi,ciard de ajutor social

^ Inifiator proiect: Consilier Gavril Anigoara
1 1. Intreb6.rii, interpeldri, r[spunsuri, alte probleme ale activitdl;ii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi
consilierii pre:zenfi la qedintd.

Se trece aqadar la punctul I de pe ordinea de zi: Prezemtarea si aprobarea Pr
Verbal de la g,edinfa anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrdre privind

Organigramei ;;i a Statului de funcfii din cadrul Consiliului Local al comunei Obreia.
comunei Obr{a prezintd, gi susline acest proiect de hotdrAre. Ludnd act Si de
specialitate pre)cum si de avizul favorabil al comisiei nr. 3-Comisia juridicd qi de di
protecfie a msliului, muncd qi proteclie socialS, tineret gi sport din cadrul Consiliul
obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.
Punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotir6re privincl organizarea refelei
unitdfilor de invdfim6nt preuniversitar de stat acreditate pentm anul qcolar 2017-201
teritoriul adrrLinistrativ al comunei Obreja; Prirnarul comunei Obreja, Peia Ion
consilierilor acest proiect de hotdrdre. Secretarul Arqovan 'Ieodor sustine
specialitate la ercest proiect. Ludnd act qi de avizulL favorabil al r:omisiei m. 2- comisi
activitdli social -culturale, culte, invdfdm6nt, sdndtate qi familie, din cadrul Consiliul
Obreja, consilierii adoptb acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se treoe la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv lProiectul de hotirdre
aprobarea Regulamentului privind implementarea ;i eliberarea lbrmatului unic al
card-legitimalie de parcare pentru persoanele cu handicap. Printarul comunei
lon, in calitate de inifiator, prezintd, acest proiect, ardtdnd totoclatd consilierilor
card propus. Ludnd act ;i de avizul favorabil al comisiei nr. 3-Comisia juridi
disciplinS, pr'otecfie a mediului, muncd gi proteclie sociald, tineret gi sport di
Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotiirrire cu l3 voturi pent

La punLctul 5 pe ordinea de zi este inscris Proiectul de hotiir6re privind com
bani pentru ant;J 2017 a membrilor Echipei Intervenfii Ince,ndii din cadrul
Voluntar pentm Situalii de Urgenld al comunei Obreja. Primarul comunei Obreja ,
in calitate de iniliator, prezintd, acest proiect, ar[tdnd necesittrtr:a existenJei unei
intervenfii in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situafii de Ltrt3enld, precum qi
acorddrii unei compensa{ii in bani membrilor ace4stei echipe. Lulind act qi de avizul
al comisiei 1- Comisia pentru activitdfl economico-frnanciare, agriculturS,
teritoriului gi urbanism, proteclia mediului qi turism din cadml Consiliului Local
consilierii adoprtd acest proiect de hotdr6re cu 13 voturi pentru.

Se trece, la al qaselea punct de pe ordin ea de zi, Proiectul cle hotdr6re privind
Planului de acfiuni gi lucrdri de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate
beneficiarii de ajutor social, conform Legii 4161200r, cu rnodificdrile si
ulterioare. Vic;eprimarul Gheorghevici Nicolae Alin, in calitate de inifiator prezintd
consilieri acest proiect de hotirAre. Lu6nd act Ei de avizul favorabil al comisiei nr. 3
juridicd gi de dlisciplinS, proteclie a mediului, muncd ;i protec{ie sociald, tineret qi
cadrul Consil.iului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiLect de hotdrAre cu I
pentru.
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Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv l,roiectul de hot6r6re
modificarea ;\ctului Constitutiv qi a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercor
"INTERCOMi DE$EURI" Caras-Severin. primarul comunei Clbreja , peia Ion, in cr
iniliator, prez'.intd"acest proiect de hotdrdre. Ludnd act qi de avizrul favorabil al comis
Comisia juridicd qi de disciplind, protecfie a, mediului, muncdr ;;i protecfie sociald, t
sport din cadml Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acr:st proiect de hotdrdr
voturi pentru.

Urmdtorul proiect pe ordinea de zi este Proiectul de hotdrdre privind mc
Anexei numftrrl 2IaHCL nr. 6l/28.I1.2016 privind valorile irnpozabile, impozitele
locale, alte ta:le asimilate acestora gi a taxelor locale speciale pentru anul 2017.
comunei Obreja prezintf, gi susline acest proiect de hotdrdre. Lu6Lnd act gi de avizul
al comisiei ll - Comisia pentru activitdli economico-finanoiare, agriculturd,
teritoriului si urbanism, protecfia mediului ;i turism din cadlnrl Consiliului Local
consilierii 3d6,ptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trerre la punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv P'roiectul de hotdr6re
aprobarea scoaferii la concurs a doua posturi vacante de conr;illier clasa I, grad
debutant, in r;iadrul SPCLEP obreja. Primarul comunei obreja , peia Ion, in
inifiator, prezintd, acest proiect de hotdrdre. Vdz6nd si Raportrul de specialitate
Avizul favorabil al comisiei 3 - Comisia juridicd qi de disciplind. protecfie a mediului
gi proteclie so,ciald, tineret gi sport din cadrul Consiliului Local rObreja, consilierii
proiect de hotiirAre cu 13 voturi pentru.

Urmdtorul proiect pe ordinea de zi este Proiectul de hotdrdre privind
cuantumului reprezentdnd o parte din cheltuielile cu inmormdnl.area care se acordd
decesului unei persoane din familia beneficiari de ajutor sociial sau al persoanei
beneficiard de ajutor social. in urma expunerii acestui proiect l;i a dezbaterilor in I
acesta, consilie,rii au cdzut de acord in unanimitate sd stabilear;cd pentru frecare caz
acordarea preoum qi cuantumul acestui aiutor de inmorm6ntare.

UltimuLl punct pe ordinea de zi este: intrebd,ri, interpeldri, rdspunsuri, alte prob
activitalii curonte. Consilierul Lazfu Dorel propane efectuarera unor lucrdri de
DC4laz -Var. Primarul ii rdspunde cd acest drum are nevoie rle reparalii generale qi
eforturi in acest sens.

Nemailiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar
impreund cu ,:ll. presedintele de qedinfd, Carebia Nicolae, multumesc consilierilor
pentru participarea la sedinta si declara inchise lucrarile acestei serdinte.
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