
ROMAIYIA
JTTDETUL CARAS.SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILruL LOCAL

PROCESVERBALAL$EDINTEIDECONSILIU
din 28.12.2017

Conform Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a

convocat qedinfa ordinara din data de 28.12.2017, ora 14:00, in sala de Eedin{e a consiliului

local, la qedin!6 participand un ff. de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri'

in deschider"u qedirrl"i, constat6nd cd mandatul preqedintelui de. qedinJd s-a incheiat'

se trece ra alegerea unui nou preqedinte de qedin!6. coniilierur local Briceag-Naia Florentin-

Eugen, propune pentru trncfia de pre;edinte pe domnul Onica Liviu Daniel' propunere

adoptatd cu unanimitate de voturi.
Primarul comunei obreja, Peia Ion, roagd pre;edintele de qedinfa s6 dea citire ordinii

de zi, care este urmdtoarea:

1. Prezentareagi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedinfei anterioare;

2. Proiect de hot6r6re privind orgarrizarea felelei qcolare a 
-unitaflor 

de inv6!6mant

preuniversitar de stat acreditate ientru u""l $991T 2018-2019 in comuna Obreja

Iniliatorproiect:consilierlocalOnicaLiviuDaniel
3. Proiect de hotdrare privind aprobarea programului anual al achizilrilor publice pentru

anul2018 in comuna Obreja
Inifiatorproiect:Primarulcomuneiobreja-PeiaIon

4. proiect de hotar6re privind aprobarea programului anual al achiziJiilor publice pentru

proiectul "Moderniz ate strdii pe fazacomunei obreja' judeful caraE-Severin"

Iniliatorproiect:Primarulcomuneiobreja-PeiaIon
5. Proiect de hodrdre privind aprobarea strategiei anticoruplie a comunei Obreja pentru

perioada 2016-2020 Ei al planului de integritate al comunei Obreja

Iniliator proiect: consilier Briceag-Naia Florentin-Eugen

6. proiect attotaratg privind aprobqrea Gcerii in.domeniul public al comunei Obreja a

terenurilor care au^menlionat in'CF ca proprietar "Composesoratul de p6gunat al

locuitorilor din comuna Obreja"
Iniliatorproiect:ConsilierlocalCarebiaNicolae

7. proiect de hotdrdre privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei obreja a

terenurilor care au menfionat in CF ca proprietar "Composesoratul de p[Eunat al

locuitorilor din comuna Iaz"
Iniliator proiect : Consilier local Carebia Nicolae

g. proiect de frotarare privind aprobarea trecerii in.domeniul public al comunei Obreja a

terenurilor care au men{ion-at in CF ca proprietar "Composesoratul de pdgunat al

locuitorilor din comuna Ciuta"
Iniliatorproiect:ConsilierlocalCarebiaNicolae

g. proiect ae frourare privind aprobarea trecerii in domeniut public al comunei Obreja a

terenurilor care au menfionat in CF ca proprieiar "Composesoratul de pdEunat al

locuitorilor din comuna Yar"
Inifiatorproiect:ConsilierlocalCarebiaNicolae

10. intrebdri, interpelari, rdspunsuri, alte probleme ale activitd{ii curente



lI
I Supusd spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de cdtre toli consilierii prezenfi la

qedintn.
Se trece aqadar la punctul 1 de pe ordinea de zi Prczentarca si aprobarea Procesului

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

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hot6r6re privind

organizarea refelei gcolare a unitdlilor de invdfdm6nt preuniversitar de stat acreditate pentru

anul gcolar 2018-2019 in comuna Obreja. Dupd prezentarea acestui proiect de hotdr6re de

cdtre initiator, ludnd act si de avizul favorabil al comisiei nr.2 - comisia pentru activitdli

social --culturale, culte, invdfdmAnt, sdndtate qi familie din cadrul Consiliului Local Obreja,

consilierii adopti acest proiect de hotirAre cu 13 voturi pentru.

Punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotdr6re privind aprobarea programului

anual al aclnziliilor publice pentru anul 2018 in comuna Obreja. DupS prezentarea acestui

proiect de cdtre inifiator,,vSzdnd raportul de specialitate gi avizul favorabil al comisiei nr. 1-
-Comisia 

pentru activitdli economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului ;i
- urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, ionsilierii adoptd

acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea programului anual al achiziliilor publice pentru proiectul "Modemizare strdzi pe

rzva comunei Obreja, judelul Caraq-Severin" Dupd prezentarea acestui proiect de cdtre

iniJiator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru

activitifi economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului Ei urbanism, protecfia

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

hotdrdre cu 13 voturi Pentru.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdr6re privind

aprobarea strategiei anticorupfie a comunei Obreja pentru perioada 2016-2020;i al planului

de integritate al comunei Obreja. Dupd prezentarca acestui proiect de c6tre iniliator, vdzind
raportul compartimentului de resort qi avizul favorabil al comisiei nr. 3-Comisia juridicd qi

de disciplina, proteclie a mediului, muncd qi proteclie social6, tineret qi sport din cadrul

Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotbrdre cu 13 voturi pentru'

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotirdre privind

aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Obreja a terenurilor care au aparfinut

'tomposesoratului de pdqunat al locuitorilor din comuna Obreja". Dupd ptezentarea acestui

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

pentru activitAfi economico-finbnciare, agriculturd, amenajarea teritoriului 9i

urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd

acest proiect de hotdrdre cu l3 voturi pentru.

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotirdre privind

aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Obreja a terenurilor care au apar,tinut

'tomposesoratului de pdqunat al locuitorilor din comuna laz". Dupd prezentatea acestui

proiect de cdtre ini{iator, vdzlnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 1-

Comisia pentru activitdfi economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi

urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd

acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Obreja a terenurilor care au aparlinut

'tomposesoratului de pdqunat al locuitorilor din comuna 'Ciuta". Dupd prezentarea acestui

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

pentru activitdfi economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi

urbanism, protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd

acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru'



acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru'

La ultimul punct de pe ordinea de zi, consilierul local Radu Ion propune otganizatea

licitafiei de mas6 remnoasa cuprinsa in Apv 960 Bucurugu Mare emis de ocolul Silvic olelu

Rosu.
Nemafiind intrebdri sau alte probleme

presedintele de qedinf6, multumesc consilierilor

declara inchise lucrarile acestei sedinte'

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Onica

:

de discutat, domnul Primar Peia Ion
prezenli pentru participarea la sedinta
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Liviu Daniel


