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Conform Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a

convocat qedinta ordinard din data de 04.08.2017, la qedinfd participdnd gn numdr de 11 din
totalul de 13 consilieri, lipsind motivat Briceag Naia Florentin Eugn qi Gavril Aniqoara.

Primarul comunei Obreja , Peia Ion, roagd preqedintele de gedinld sd dea citire ordinii
de zi, care este urmitoarea:

1. Prczentarea gi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedinfei anterioare;
2. Proiect de hotdr6re privind stabilirea salariilor de bazd pentru functionarii publici gi

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Obreja gi

serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Obreja
Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion

3. Proiect de hot6rdre privind dezmembrarea unei suprafefe de 2000 mp din imobilului cu
nr. top. 82511-laz, inscrisd in CF nr.30537 Obreja, aflat in domeniul privat al comunei
Obreja.

Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
4. intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdlii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de catre consilierii
prezen{i la gedint6.

Se trece aqadar la punctul l,de pe ordinea de zi: Prezentarea si aprobarea Procesului
Verbal de la qedinla anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat in unanimitate de

cdtre consilierii prezenli la qedinj6.
Se trece la punctul doi de pe oqdinea de zi, respectiv proiectul de hotdrAre privind

stabilirea salariilor debazd pentru fi.rnctionarii publici qi personalul contractual din aparatul
de specialitate al primarului comunei Obreja ;i serviciile publice din subordinea Consiliului
local al comunei Obreja. Primarul comunei Obreja , Peia Ion, in calitate de inifiator, prezintd
acest proiect de hotdr6re. Lu6nd act qi de Raportul de specialitate la acest proiect, precum qi

de avizul favorabil al comisiei l- Comisia pentru activitdli economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului ;i urbanism, protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local
Obreja, consilierii prezen{i adopti acest proiect de hotdrAre cu 9 voturi pentru qi doud abfineri.
Se ablin de la vot consilierii Dragoq Ion qi Radu Ion.

Pe locul 3 pe ordinea de zi se afl6 inscris proiectul de hotdrdre privind dezmembrarea
unei suprafele de 2000 mp din imobilului cu nr. top. 82511-Iaz, inscrisd in CF nr. 30537
Obrejq aflat in domeniul privat al comunei Obreja. Dupd expunerea acestui proiect de cdtre
ini{iator, ludnd act ;i de raportul de specialitate qi de avizul favorabil al comisiei de

specialitate nr. 1- Comisia pentru activitdli economico-financiare, agricultur[, amenajarea
teritoriului ;i urbanism, protec{ia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,
consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenfi la
sedint[.



Ultimut punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpeldri, rispunsuri, alte probleme ale

activitiifii curente. Constat6nd c5 nu sunt intrebdri sau alte probleme de discutat la acest

punct de pe ordinea de zi, domnul primar Peia Ion, impreuna cu presedintele de gedinfd,

Lazfu Dorel, multumesc consilierilor prezenti pentru participarea la qedinta si declara inchise

lucrarile acestei qedinfe.
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