ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
DIN lSFEBRUARIE2O2O
Conform Dispoziliei Primarului nr. 47/07.02.2020, Primarul comunei
obreja a convocat

-.

qedin{a ordinari din data de 18'02'2020, ora 12:00-, in sala de gedinle
a consiliului local. La gedinfd
participd un nr. de 13 consilieri din num[ru] total de 13 consilieri
in funcfie.

In inceperea gedinfei, constatAnd c[mandatul pregedintelui de gt:dinfi Gavril
Anigoara s-a
incheiat, consilierul Briceag Naia Florentin Eugen propurr" pentru funclia
de pregedinte de qedinfd
pe domnul Lucaci Trandafir Florin, propunere aprobatd cu unanimitate
dr> voturi de c6tre consilierii

.

prezenfi la qedinfd.

Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd pregedintele de gedinfd sd dea citire
ordini i de zi,

care este urmdtoarea:

l.

2.

Ptezentarea gi supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la gedinla anterioar6;
Proiect de hotlrdre privind aprobarea bugetului de veniturji gi cheltuieli al comunei
Obreja pe anul 2020

3.
4.

5.

Inifiator proiect: primarul comunei Obreja, peia Ion;
Proiect de hotdrdre privind asumarea./neasuma..,a de c[tre (]onsiliul local al comunei
Obreja a derulirii Programului pentru gcoli al Romdniei 2017-2023Ia nivelul
UAT
comuna Obreja
Iniliator proiect : consilier local Onica Liviu Daniel;
Proiect de hot[rdre privind aprobarea lucr[rilor cle repara{ii gi intrelinere pe strdzile din
satul Obreja, de la nr. 401 la nr. 619(528 m), de la nr. 410la nr. 608(505 m), de la nr.
608 la nr.6l9(222m), de lanr.7 lanr.50(38lmL), de lanr. 1tiO lanr.'173(I33m), de la
nt' 597 lanr.642(225m), precum gi in satul Var, de la nr. I 12lanr.I59(420m)
Inifiator proiect: primarul comunei Obreja, peia Ion;
Proiect de hotirdre privind modificarea coeficienfilor care stau la baza determinirii
salariilor de bazd' pentru funcfionarii publici gi personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului comunei Obreja qi serviciile publice din subordinea
consiliului local raportat la salariul de bazd minim brut pe [ard, garantat in plat6, in

vigoare

6.

Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja, peia Ion;
Proiect de hotdrdre privind dezmembrarea imobilului cu nr. r:adastral/nr. topo. 35139,
teren neimprejmuit "LA MESTACANI" in extravilanul satului Var, in suprafa{d de
17556 mp, in doud loturi, Lotul 1, in suprafaf[ de l2g0 mp
in
suprafafl de 16276 mp
Inifiator proiect: primarul comunei Obreja, peia Ion;
Informarea primarului.

qi

7.

Lotul 2,

Fald de aceste puncte pe ordinea de zi se adaugd,proiectul de hotdrdre privind utilizarea
sumelor din excedentul anului 2019.
Supus[ spre aprobare, ordinea de zi se aprobd de cdtrr: tofi consilie rii prezenli la gedinfi.
Se trece agadar la punctul 1 de pe ordinea de zi:Prezentareasi ap.robarea procesului verbal
de la gedinfa anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 rzoturi pentru din numdrul
total de 13 consilieri prezenfi la gedin{[.

La punctul 2 pe ordinea de zi se afl[ inscris Proiectul de hotlrdre privind aprobarea
bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Obreja pe anul 2020. Secreturul
OUr".;u
"o-un"i acestui
informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptarii acestui proiect. Dupd prezentarea
proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizele favorabite ale comisiilor
de

specialitate din cadrul Consiliului Loc
voturi pentru din numdrul de 13 consili

3

La punctul pe ordinea
asumarea./neasumarea de c[tre Consiliul local
gcoli al Romdniei 2017-2023 la nivelul

informeazd consilierii despre cvorumul necesar

gi aviz-tl favorabil al comisiei nr. 3_
lui, muncd gi protecfie sociall, tineret;i sport, din
d acest proiect de hotirlire cu 13 voturi pentru din

pecialitate

tul de hotlrdre privind aprobarea
de la nr. 401lanr.619(528 m), de
lanr.7 la nr. 50(381m), de la nr.

25m), precum gi in satul Var, de la nr.

prezenlila

l 12lanr.

consilierii despre cvorumul necesar adopt[rii
cdtre ini{iator, vdzdnd raportul de specialitate
entru activitifi economico-financiare, agriculturd,
ediului gi turism din cadrul Consiliului Local
e cu 13 voturi pentru dir numarul de 13 consilieri

gedinf6.

La punctul 5 pe ordinea de zi se afld inscris Proiectul de hotiirAre privind modificarea
a
u func{ionarii publici gi

aP
lo
ne

)breja gi serviciile publice

:'

obreja, consilierii adoptr acest proiect a"
prezenli la qedinf6.

e fard garantat in piat6, in
consilierii despre cvrlrumul necesar adoptirii

"?:"a,fligln:;ffiil*fx#i::;il..T,,ffi[
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La punctul 6 pe ordinea de zi se afll inscris Proiectul de hotlrdre dezmembrarea imobilului
cu ff. cadastraVnr. topo. 35139, teren neimprejmuit "LA MESTACANI" in extravilanul satului
Var, in suprafaf[ de 17556 mp, in dou[ loturi, Lotul 1, in suprafafa dr: 1280 mp Lotul 2, in
$i
suprafa{i de 16276 mp. Secretarul comunei Obreja informeazd,consiiierii despre cvorumul necesar
adoptdrii acestui proiect. Dup[ prezentarea acestui proiect de cdtre iniliator, v6zdnd, raportul de
specialitate gi avizul favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activit[ti economico-financiare,
agriculturl, amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia
-ediului $i turiism din cadrul Consiliului
Local Obreja, consilierii adopt[ acest proiect de hotirdre ou 12 voturi pentru qi o ablinere din
numdrul de 13 consilieri prezenfi la qedinli.
Urmdtorul proiect de hotdrdre este cel privind ttilizarca sumelor din excedentul anului
2019,proiect adoptat cu 13 voturi pentru din num[rul total der 13 consilieri prezenfi la gedinfi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, Informarea primarului.
Primarul comunei Obreja aduce in aten{ie consilier:ilor necesitatea tot mai actuali de a
realiza o capeld in Obreja, in apropierea celor doud cimitire, baptist qi ortodox, pentru realizarea
acesteia fiind necesard insd cumpirarea unui teren in zon6.
Avdnd in vederea situalia actuald festivalul folcloric Achim Nica I'a fi amdnat.
Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar.Peia Ion gi pregedintele
de gedinfd, mullumesc consilierilor prezenli pentru partioiparea la gedinfd si declara inchise
lucrlrile acestei gedinfe.
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