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PROCES VERBAL AL $EDINTEI EXTRAORDINARE, DE DE CONSILru
din29.12.2016

Conform Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a
convocat gedinta extraordinard din data de 29.12.2016, la gedinld participdnd un m. de 13
consilieri din numarul total de 13 consilieri.

Primarul comunei Obreja , Peia Ion, roagd pre;edintele de qedinfd sd dea citire ordinii de
zi, care este urmdtoarea:

l. Prezentarea Ei supunerea spre aprobare de cdtre consilieri a Procesului verbal al
qedinJei anterioare.

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea amenajamentului pzrstoral pentru pajftile U.A.T.
Obreja.

Iniliator proiect : consilier Carebia Nicolae
3. Proiect de hotdrdre privind premierea echipei de fotbarl a Comunei Obreja, A.S.

Vulturii Obreja, pentru clasarea pe primul loc la finalul turului.

^ Iniliator proiect: Briceag Naia Florentin Eugen
4. Intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitiifii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre
consilierii prezenli la qedintd.

Se trece aqadar la punctul 1 de pe ordinea de zi; Prezentarea si aprobarea Procesului
Verbal de la qedinfa anterioarS. Supus spre aprobare, acesta a fos1. aprobat cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotSrSre privind
aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiqtile U.A.T. Obreja. Ydzdnd documentafia
privind amenajamentul pastoral, vdzdnd raportul de specialitate la acest proiect de hotdrdre,
lu6nd act gi de avizul favorabil al comisiei pentru activitSli economico-financiare, agricultur6,
amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului gi turism, din cadrul Consiliului Local
Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru.

Punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotir6re privind premierea echipei de
fotbal a Comunei Obreja, A.S. Vulturii Obreja, pentru clasarea pe primul loc la finalul
turului. Viz6nd raportul de specialitate din cadrul compartimentului de specialitate al
primarului gi avizul favorabil al comisiei nr. 3-Comisia juridicd gi de disciplind, proteclie a

mediului, muncd gi protecfie socialS, tineret qi sport din cadrul Consiliului Local Obreja,
consilierii adoptd acest proiect de hotir6re cu l-3 voturi pentru.

Ultimul punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale
activiEfii curente. Au loc disculii in legdturd cu demersurile intreprinse pdnS la ora actuald in
legdturd cu oblinerea avizelor qi realizarea S.P.C.L.E.P.-ului in comuna Obreja. Deasemenea,
avdnd in vedere condifiile meteo nefavorabile pentru circulalia pe drumurile publice comunale
din co,muna Obreja, se discutd despre modalitalile in care se rcali',zeazd deszdpezirea acestora.



Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar peia
impreuna cu dl. presedintele de gedin!4 Carebia Nicolae, multnrmesc consilierilor nn
penffu participarea la sedinta si declara inchise lucrarile acestei sedinte.
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