
ROMANIA
JT]DETI]L CARAS-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU
din27.ll.20l1

Conform Dispozifiei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a

convocat qedinla ordinara din data de 27.11.2017, la qedinld participdnd un nr. de 13

consilieri din numdrul total de 13 consilieri. Primarul comunei Obreja, Peia lon, rcagd'

preqedintele de qedinfd sd dea citire ordinii de zi, care este urmdtoarea:

l. prezentarea;i supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedinfei anterioare;

2- proiect de hotdrdre privindReciificarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei

Obreja pe anril2}I7
Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion

3. proiect de hoCirdre privind valorile impozbbile qi taxele locale, alte taxe asimilate
.acestora 

Ei a taxelor iocale pentru anul fiscal 2018 in Comuna Obreja

Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion

4. proiect de hotirAre privind aprobarea Planului de ocupare al funcliilor publice din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Obreja, pentru anul 2018

Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion

5. proiect de hotardre privind contractarea serviciilor- de consultanfd pentru proiectul

"CANALIZARE ;f Srnlrn DE EPURARE lN LOCALITATEA OBREJA,

COMUNA OBREJA'' JUDETUL CARA$-SEVERTN
Iniliator proiect: Viceprimar e Alin

6. proiect de hotdr6re privind aprobarea contractul de prestdri servicii

nr.3l43l07.l2.20l incheiat intre Consiliul Local Obreja qi Ambruq Ciprian Anton

PFA
Ini{iator proiect: Consilier local - Lazdr Dore|

7. proiect de hot5rdre privind organizarea sdrbdtorilor de iarn6 in comuna Obreja pentru

anul2017
Iniliator proiect: Consilier local Groza Moisd

8. intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdfii curente

Supusd spre aprobare, ordinea de zi se aprob[ de cdtre toli consilierii prezenfi la

qedint[.
Se trece aEadar la punctul I de pe ordinea de zi;.Prczentarea si aprobarea Procesului

Verbal de la gedinfa anteribard. 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 qi cheltuieli al comunei Obreja pe anul 2017. ContablIa

Briceag- Naialtontina susline Raportul la acest proiect de hotdr6re, aritAnd de ce este

necesar6 aceasti rectificare de buget, precum qi modul cum se va reahza aceasta- Ludnd act

si de avizul favorabil al comisiei nr 1- Comisia pentru activitAf economico-financiare,

agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul

Consiliului Local OUt"jn consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.



punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotdrAre privind valorile^impozabile qi

taxele locale, alte taxe asimilate acestora ;i a taxelor locale pentru anul fiscal 2018 in

Comuna Obreja. Dupd preze ntatea acestui proiect de cStre iniliator, virzind. ranortul. 
{e

specialitate gi- avizul favorabil al I economlco-

financiare, agriculturd, amenajarea ;i qlsm j-t1
cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii cu IJ vonrl

pentru' 
:tiv Proiectul de hotdrare privind

Se trece la 21' respec

aprobarea Planului lice din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului comune 8' Dupd ptezentatea acestui proiect de cdtre

inifiator, v1n1nd raporhrl de specialitate gi avizul favorabil al comisiei nr. 3-Comisia juridicd

qi de disciplinb, proteclie a mediului, muncd

Consiliului Local Obteja consilierii adoptd ace

Se trece la Punctul 5 de Pe ordinea

tontractarea serviciilor de consultanld pe

EPIIRARE N TOCALITATEA OBREJA,
de cdtre iniliator, vdzlnd raportul de specialitate

ia juridicd qi de disciplind, proteclie a mediului'

din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii

adoptd acestproiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru'

se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdrare privind

, aprobarea,rno, -odificdri la contractul estfi servicii nr. 3143107 '12'2015 incheiat intre

consiliul Local obreja gi Ambruq cip n PFA. Dup6 prezentateaacestui proiect de

cdtre iniliator,vdzdnd raportul de specialitat avizul favorabil al comisiei nr' 3-Comisia

juridicd gi de.disciplind, proteclie a mediului, muncd 9i protecfie sociald, tineret qi sport din

cadrul consiliului^Local obreja, consilierii adopt[ acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi

pentru.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotarare privind

orgarizarea s[rbfltofilor de iarnd ntru anul 2017 ' Dup[ prezentarea

acestui proiect de cfltre inifiator, specialitate ;i . avizul favorabil al

comisiei nr. 1- Comisia pentru financiare, agficulturd, amenaiarca

teritoriului Ei urbanism, protecfia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja'

consilierii adopta acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru.

La ultimul p,rrr"i de pe ordinea de zi, nefiind intrebdri sau alte probleme de discutat,

domnul primar peia ton qi presedintele de qedinfd, mrrltumesc consilierilot prezenlr pentru

participarea la sedinta si declara inchise lucrarile acestei sedinte-

PRE$EDIhITE DE $EDINTA

Florentiil-Eugen
CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR


