
ROMAIYIA
JUDETT]L CARAS-SEVERIN
COMT'NA OBREJA
CONSIUUL LOCAL

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
dinl4.l2.20t6

Conform Dispozifiei Primarului si a Convocatorului, Primarut comunei Obreja a
convocat gedinta ordinari din data de 14.12.2016, la qedinld participAnd un m. de 13
consilieri din numarul total de 13 consilieri.

Avdnd in vedere cd mandahrl de 3 luni al pregedintelui de gedintd s-a incheiat, are loc
alegerea'noului p-reqedinte de gedinfd. Astfel, consilierul Cristescu Dorin propune ca
preqedinte pe consilierul Carebia Nicolae. Supusd la vot, propunerea este validatii cu 13 voturi
penffu.

Preqedintele de qedinlr sd dea citire ordinii de zi,care este urmdtoarea:

1. Ptezerrtarca qi supunerea spre aprobare de citre consilieri a Procesului verbal al
qedinlei anterioare.

2. Proiect de hotiirdre privind rectificarea bugetului de venitwi qi cheltuieli al Comgnei
Obreja.

Inifiator proiect: primarul comtrnei Obr"jq peia Ion.
, 3. Prgi-9ct de hotirdre privind prezentarea si aprbbarea programului anual de achizilii

publice pentru anul20l7 tn Comuna Obreja
Inifiator proiect: primarul comunei Obreja, peia Ion.

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii contrachrlui de prestiiri servicii nr.
3143107-12-2015 incheiat intre Consiliul Local Obreja qi domnul Ambrug CrpnanAnton .,-.

5. inheb activitdlii curente
Supusa spre in unanimitate de voturi de catre
consilierii prezen[i la qedintd.

Se trece aqadiir ii punctul I de pe ordinea de zi: Prezentarcasi aprobarea procesului
Verbal de la qedinfa anterigard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zt, respectiv proiectul de hot[rdre pti"ioa

Luand act 9i de avizul favorabil aI comisiei pentru activitdfi economico-financiare,

ryno{turd, amenajarea teritoriului gi urbanism, pioteclia mediului qi turism, din cadrul
Consiliului Local Obreja, consilierii adoptl acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi pentru.

Punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotdrdre privind prezentarea si
aprobarea programului anu in Comuna Obreja.
flpgl Peia Ion prezintil ii publice pentru anul
2017 qi enumer6 achizi[iile specialitate din cadrul
compartimentului de specialitate gi avizul favorabil comisiei pentru activitali economico-
financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi urbanism, protecfia mediului ;i turism, din



cadrul Consiliului Local Obteju, consilierii adoptii acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi
pentru.

Punctul 4 pe ordinea de zi este proiectul de hotirdre privind aprobarea prelungirii
contrachrlui de prestdri servicii m. 3143/07.12.2015 incheiat intre Consiliul Locai Obreja gi
domnul Ambru; compartimenirfui
de specialitate al social __culturale,
culte, invnfdmdnt, sdndtate gi familie, din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adopte
acest proiect de hotirdre cu 13 voturi pentru.

Ultimul punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpeldri, rispunsuri, alte probleme ale
activitiifii curente. Se propun unele mdsuri cu privire la ieparalia ielelei de iluminat public.
Consilierul Gtoza' \Ioi$ propune tnfiinlarea un-ui punct sanitar de urgenfd in comuna Obieia.

Nefiind intrebdri sau alte problem de discutat, domnul primar Peia Ion, impreuna cu d
presedintele de sedinfS, Carebia Nicolae, multumesc consilierilor prezentipentru participarea
la sedinta si declara inchise lucrarile acestei sedinte.
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