
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

PROCES ]/ERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din29.07.2019

Conform Dispoziliei Primarului nr. 122 din22.07.2019, Primarul comunei Obreja a

convocat qedinla ordinard din data de 29.07.2019, ora 19:00, in sala de qedinle a consiliului
local. La qedinli participd un ff. de 12 consilieri din numdrul total de 13 consilieri in funcfie,

absentdnd motivat consilierul Bardocz Ioan Samuel.

Primarul comunei Obreja, Peia Ion, rcagd preqedintele de qedinfd sd dea citire ordinii
de zi, carc este urmdtoarea:

1. Prezentarca qi supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la qedinla anterioard;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea vinzdrii qi a raportului de evaluare in vedereia

vfu.p1drii unei suprafefe de teren de 638 mp aflat in proprietatea privatd a comune,i

Obreja, in conformitate cu art.364 din OUG nr.5712019 -Codul administrativ

Iniliator: primarul comunei Obreja, Peia ion

3. Informarea primarului.

Supusd spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de cdtre toli consilierii prezenli la

qedin![.
Se trece agadar la punctul 1 de pe ordinea de zi: Prezentarca si aprobarea Procesultri

verbal de la qedin{a anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru

din numdrul total de 12 consilieri prezen\i la Eedinfd.
La punctul 2 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotdrdre privind aprobarea

v1nzdrii gi a raportutui ae evaluare in vederea vlnzfuii unei suprafele de teren de 638 mp aflrlt

in proprietatea privatd a comunei Obreja, in conformitate cu art.364 din OUG nr. 5712019 -
Codui administrativ. Secretarul comunei Obreja informeazd consilierii despre cvorumul

necesar adopt6rii acestui proiect. Dupd prezentarca acestui proiect de c[tre iniliator, vdzdnd

raportul de specialitate qi avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli

economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului r;i

turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 12

voturi pentru, din totalul de 12 consilieri prezenli la Eedinf[.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, Informarea Primarului.
primarul informeazd consilierii cu privire la difrcult[1ile intAmpinate in demersurile

efectuate in vederea oblinerii avizului de la Direclia Regionala de Drumuri qi Poduri

Timigoara pentru implementarea proiectului "Modemizarc strdzi in comuna Obreja, judetul

Caraq-Seveiin". A fost depusd pentru a3-a oard cerere in vederea oblinerii acestui aviz.

Consilierii sunt informali de faptul cd proiectul tehnic pentru implementarea

obiectiwlui de investilii "Amenajare trotuare pe ruza comunei Obreja" a suferit modificdri.

Primarul informeazd de asemenea consilierii de faptul cd proiectul pentru introducerea

sistemului de canalizare in comund este in conformitate cu normele europene in vigoare, levi
de dimensiunile celor folosite pentru sistemul de canalizare din comund fiind folosite 9i pentru

construirea sistemului de canalizate a altor localitaf urbane din Romdnia.

Este ardtat6 consilierilor adresa Primdriei Obreja cdtre Agenlia de Proteclie a Mediului

Caraq-Severin.



Este pusd in discufie cererea consilierului Drago; Ion cu privire la repararea drumului
inspre cimitirul baptist din Ciuta, acliune care va fr realizatd, in mdsura itr .-. fondurile
prevdzute in bugetul local permit acest lucru. Pentru inceput ins6, primarul promite c6 va
rcaliza de-a lungul drumului un qanf pentru scurgerea apelor in vedeiea intrefinerii in stare
bund a drumului existent.

Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion ;ii
preqedintele de gedinfd, mulfumesc consilierilor prezen[i pentru participarea la gedinld si
declara inchise lucrdrile acestei qedinfe.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CAREBI NICOLAE
CONTRASEMNEAZA.

SECRETAR
ARSOVAN TEODOR
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