ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMT]NA OBREJA
CONSILIT]L LOCAL

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din 28.02.2018

'

Conform Dispoziliei Primarului m. 11123.02.2018 precum si a Convocatorului,'
Primarul comunei Obreja a convocat gedinla extraordinard din data de 28.02.2018, ora 13:00,
in sala de qedinfe a consiliului local, ,la;edinfd participAnd un nr. de 13 consilieri din numdrul
total
'
Primarul comrmei Obreja Peia lon, roagd preqedintele de qedinfd sd dpa citire ordinii
de zi, care este urmdtoarea:

1. Prezentarcagi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedin{ei anterioare;
2. Proiect de hotirAre privind ini,tierea procedurii de inchiriere a pajiqtilor aflate tn
domeniul public al comunei Obreja
Iniliator proiect: Viceprimarul Gheorghevici Nicolae Alin
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Programului achiziliilor publice pentru proiectul
deinvestifii "Canalizare menajerd qi stafie de epurare in localitatea Obreja, judelul
Carag-Severin
Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion
4. tntrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdlii curente
- Pronunlarea Consiliului Local Obreja asupra cererii subscrisei SC Metalluk S.R.L
- Dezbateri in vederea organizdrii licitaliei pentru valorificarea masei lemnoase, aprobate

prin HCL Obreja nr. 46123.10.2017.
Supus6 spre aprobare, ordinea de
gedint5.
Se trece agadar la punctul 1 de

zi

se aprobd de citre tofi consilierii prezenli la

pe ordinea de zi; Prczentarca si aprobarea Procesului

verbal de la gedinfa anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu unanimitate de
voturi..
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrdre privind
inifierea procedurii de inchiriere a pajigtilor aflate in domeniul public al comunei Obreja.
Dupd prezentareaacestui proiect de cdtre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizul
AvbraUit al comisiei nr. 1- Comisia pentru activit6li economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului Ei urbanism, protecfia mediului Ei turism din cadrul Consiliului Local
Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrdre privind
aprobarea Programului achiziJiilor publice pentru proiectul de investilii "Canalizare
menajerd qi stalie de epurare in localitatea Obreja, judeful Caraq-Severin. Dupd prezentnea
acestui proiect de c[tre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizttl favorabil al
comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd, amenajarea
teritoriului qi urbanism, protec,tia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,
consilierii adoptb acest proiect de hotdr6re cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. Secretarul comunei Obreja prezintd
consilierilor Procesul verbal al gedinfei din septembrie 2012 din care rezt:/rtd faptul cd tofi
consilierii au votat "pentru" la HotdrArea de aprobare a PUZ-ului pentru Metaluk. Au loc apoi

disculii cu privire la organizarea licitaliei de masd lemnoas[ cuprinsd in APV 960 Bucuruqu
mare.

Primarul comunei Obreja informeazd consilierii cu privire la discu{iile avute in cadrul
ADI Intercom Degeuri Carag-Severin.
Nemafiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion gi
presedintele de qedin!5, multumesc consilierilor prezenli pentru participarea la sedinta si
declara inchise lucrarile acestei sedinte.
qedinfei cu reprezentanlii
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