
convocat qedinta ordinard din data de 17.03.2017, la qedinf[ participAnd un nr
consilieri din numdrul total de 13 consilieri. in deschiderea qediinf.i, 
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Conlbrm Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei

de 3 luni a pregedintelui de gedinld s-a incheiat, se trece la allegerea unui nou
Doamna Gagprar Mdrioara Aurelia este propusd de cdtre Cristescu Dorin gi este
unanimitate pontru funclia de preqedinte a Consiliului Local Obreja pentru urmdtoarel

Primarul comunei Obreia , Peia Ion, roagd preqedintele de qedinfd sd dea citire
zi, cate este urmdtoarea:
l. Prczentarca gi supunerea spre aprobare a procesului verbal de la qedinla anterioarS.
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai

avizare a llucrdrilor de intervenfii (DALD precum qi a asigurdrii frnanldrii de la
local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanfeazd de cdtre stat prin PND
obiectivul de investilii: Modificarea sislBmului de iluminart public stradal in
Obrej a, judeful Caraq-Severin.

Inifiator: primarul comunei Obreja, Peia Ion
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ec;onomici ai docu

avizare a llucrdrilor de intervenfii (DALI) precum gi a asiguLrdrii finanldrii de la
local a unr)r categorii de cheltuieli care nu se finanleazd de cdtre stat prin PND
obiectivul de investiJii: Canalizare menajerd qi stafie de epurare in localitatea
Jude,tul C arag- S everin.

l.nifiator: primarul comunei Obr:eja, Peia Ion
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ec,onomici ai doc

avizare a llucrdrilor de intervenfii (DALI) precum qi a asigurdrii finanldrii de la
local a unrcr categorii de cheltuieli care rru se finan{eaz[ de cdtre stat prin PND
obiectivul de investifii: Modernizare strdzi in comuna Obreja., Judeful Caraq-Seve

Iniliator: primarul comunei Obreja, Peia Ion
5. Proiect de hotdrAre privind acordarea unui ajutor in bani pentru Pop Vasile din

159

Initiator: consilier Lazdr Dorel.
6. Proiect de hotirdre privind organizarca Festivalului Achim Nica.

^ Iniliator: primarul comunei Obreja, Peia Ion
7. Intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdfii curente.
Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fosit aprobata in unanimitate de voturi
consilierii pre:zenfi la qedint6.

Se trece agadar la punctul I de pe ordinea de zi:PrezenJlarca si aprobarea
Verbal de la qedinfa anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, reslrectiv proiectul de
privind aprobiuea indicatorilor tehnico-economici ai documentat,iei de avizarc a I
intervenfii (DALI) precum gi a asigurdrii finanfdrii de la bugettul local a unor
cheltuieli care nu se finanfeazd de cdtre stat prin PNDL pentru obiectivul de i
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Primarul comunei Obreja , Peia lon, in calitate de inifiator, prezintd acest proiect de
Ludnd act qi de Raportul de specialitate la acest proiect, precum qi de avizul
comisiei 1- Comisia pentru activitdfi economico-financiare, agriculturl",
teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local
consilierii adopta acest proiect de hotardre cu 13 voturi pentru.

Punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotdrdre privind aprobarea indi
tehnico-economici ai documentaliei de avizare a lucrdrilor de intervenJii (DALI)
asiguririi frnanfdrii de la bugetul local a unor categorii de chelturieli care nu se fi
cdtre stat prin PNDL pentru obiectivul de investifii: Catalizare menajerd qi stafie de
localitatea obreja, Judeful Carag-Severin. Primarul comunei obreja , peia Ion, in
iniliator, prezinti, acest proiect de hotdr6re. Ludnd act gi de Raportul de specialitate
proiect, precum gi de avizul favorabil al comisiei 1- Comisia pentru activit6ti
financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia mediului qi
cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proieot de hotdr6re cu 1

pentru.
Urmdtorul proiect inscris pe ordinea de zi este proiectul dte hotdrdre privind

indicatorilor tehnico-economici ai documentafiei de avizare a lucrdrilor de interventii
precum gi a asigur[rii finanfdrii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli
frnan[eazd de cdtre stat prin PNDL pentru obiectivul de investi]ii: Modernizare
comuna obreja, Judeful Caraq-Severin. Primarul comunei Obreja , Peia lon, in ca
inifiator, prezintd, acest proiect de hotdrdre. Ludnd act si de Raportul de specialitate
proiect, precum qi de avizul favorabil al comisiei 1- Comisia pentru activitdli
financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului gi tu
cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 1

pentru.
La punctul 5 pe ordinea de zi se afl5 inscris proiectul de hotdr6re privind

unui ajutor in bani pentru Pop Vasile din Var, nr. 159. Consilienrl Lazdr Dorel , in
inifiator, prezintd gi susfine acest proiect de hotS,rdre. LuAnd act ryi de Raportul de
la acest proiect, precum qi de avizul favorabil al comisiei nr. 3 - Comisia juridi
disciplind, protecfie a mediului, muncd gi protecfie sociald, tineret qi sport di
Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 13 voturi
Urm[torul proiect de hotdrAre inscris pe ordinea de zi este proiectul de hotdrAre
organizarea Festivalului Achim Nica. Primarul comunei Obreja , Peia Ion, in cal
inifiator, prezintd, acest proiect de hotdrdre. Ludnd act qi de Raportul de specialitate
proiect, precum gi de avizul favorabil al comisiei nr. 2- comisia pentru activitSli
culturale, culte, invd!6mdnt, sdndtate gi familie, din cadrul Consiliului Local
consilierii adoptd acest proiect de hotdr0re cu 13 voturi pentru.

Ultimul punct pe ordinea de zi este: intreb[ri, interpeldri, rdspunsuri, alte prob
activit[fi curente. ConstatAnd cd nu sunt intrebdri sau alte probleme de discutat
punct de pe ordinea de zi, domnul primar Peia Ion, impreunaL cu presedintele de
GaEpar Mirioara Aurelia, multumesc consilierilor prezenti pen1.ru participarea la
declara inchise lucrarile acestei sedinte.
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