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ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din21.02.2019

Conform Dispoziliei Primarului nr. 66 din 12.02.2019 si a Convocatorului, Primarul comunei

Obreja a convocat qedinfa ordinard din data de 21.02.2019, ora 12:00, in sala de gedinfe a consiliului
local, la gedin!6 fiind prezenliun nr. de 13 consilieri din numdrul total de 13 consilieri in funcfie.

in inceperea qedinfei, constatdnd cd mandatul preqedintelui de gedin{6 Petrescu Mircea Dan s-a

incheiat, consilierul Bardocz Ioan Samuel propune pentru funcfia de pregedinte de qedinf[ pe domnul

Onica Liviu Daniel, propunere adoptat[ cu unanimitate de voturi.
Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagi pre;edintele de gedinfd sd dea citire ordinii de zi,

care este urmitoarea ordine de zi:

1. Prezentareagi supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la gedinfa anterioar{
2. Proiect de hotlrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici act:ualizaf\ a devizului

general actualizat gi asigurarea finanfdrii de la bugetul local de stat prin PNDL pentru obiectivul

de investifii "CANALIZARE MENAJERA st STATIE DE EPURARE LOCALITATEA

OBREJA. JUDETUL CARAS-SEVERIN"
Iniliator proiect: Viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin

3. Proiect de hotirdre privind desemnarea unei persoane din compartimentul financiar care va fi
imputernicitl cu recuperarea datoriilor restante cdtre bugetul local al comunei Obreja

Inifiator proiect: Gavril Anigoara

4. Proiect de hotlr6re privind organizarea re]elei qcolare a unitdfilor de invdfdmdnt preuniversitar de

stat acreditate pentru anul qcolar 2019-2020 pe teritoriul administrativ al comunei Obreja

lniliator proiect: G.agpar Mirioara Aurelia

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acfiuni gi lucriri de interes local pe anul 2019,

ce vor fi executate de cltre beneficiarii de ajutor social, conform Leg\i 41612001, cu modificdrile

;i complet[rile ulterioare gi de cltre persoanele asupra cdrora s-a dispus executarea de muncd

neremunerati in folosul comunitdlii, conform art. 64 NCP
Inifiator proiect: consilier local Petrescu Mircea Dan

6. Proiect de hotir6re privind aprobarea acoperirii de la bugetul local a sumelor pentru serviciile de

salubritate prestate pentru institufiile publice din comuna Obreja
Inifiator proiect: consilier local Lucaci Trandafir Florin

7. Proiect de hotirdre privind aprobarea amenajamentului pastoral
Inifiator: primarul comunei Obreja, Peia Ion

8. intreblri, interpeliri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdtii curente.

Supus[ spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de c[tre tofi consilierii prezenfi la gedin{[.

Se trece aqadar la punctul I de pe ordinea de zi:Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal de

la qedinla anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru din numdrul total

de 13 consilieri in funcfie.
La punctul 2 pe ordinea de zi se afll inscris Proiectul de hotdrdre privind aprobarea

indicatorilortehnico - economici actualizali, a devizului general actualizat;i asigurarea finantdrii de la

bugetul local de stat prin PNDL pentru obiectivul de investilii "CANALIZARE MENAJERA SI

STATIE DE EPURARE LOCALITATEA OBREJA, JUDETUL CARAS-SEVERIN,,. SECTETATUI

comunei Obreja informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptarii acestui proiect. Dupd

prezentarea acestui proiect de c[tre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate 9i avizul favorabil al



comisiei nr. 1- Comisia pentru activitali economico-financiare, agriculturl, amenajarea teritoriului qi

urbanism, protec{ia ."dilhi gi lryjsm din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptl acest

is Proiectul de hotdrdre privind desemnarea unei

unitdfilor de invdfimdnt preuniversitar de stat

administrativ al comunei Obreja. Secretarul co

hotirdre cu 13 voturi Pentru.
La punctul 5 pe ordinea de zi se afl6 in

de ac{iuni gi lucrdri de interes local pe'anul 20

social, conform Legii 41612001' cu modificdrile

c6rora s-a dispus executarea de muncd neremun

Secretarul comunei Obreja informeazd consilierii

Dup[ prezentarea acestui proiect de cdtre in

al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitl(i

;i ;rb""tr., protec{ia meaiutui Ei turism din cadrul Consiliului Local obreja, consilierii adopti acest

s Proiectul de hotdrdre privind aprobarea acoperirii

turi Pentru.
inscris Proiectul de hotdrdre privind aprobarea

drdre cu 13 voturi Pentru'
zi, intreblri, interpeldri, r[spunsuri, alte probleme

ale activitdlii curente.
Consilierul local Radu Ion propune ca viitoarele gedinfe de consiliu sd fie fixate dupd orele

l6:00.
Nemaifiind intreb[ri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion 9i preqedintele !e

qedin!6, mulfumesc consilierilor prezenli pentru participarea la ;edinfd si declara inchise lucr[rile

acestei qedinfe'
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