
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMI.TNEI OBREJA

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din 23.08.2019

Conform Dispoziliei lPrimarului nr. 128 din 09.08.2019, Primarul comunei Obreja a
convocat gedinla ordinard din data de 23.08.2019, ora 19:00, in sala de qedinle a consiliului
local. La gedinJd participd un nr. de 11 consilieri din numdrul total de 13 consilieri in funclie,
absent6nd motivat consilierii Bardocz Ioan Samuel gi Radu Ion.

in inceperea gedinfei, constatAnd cd mandatul preqedintelui de qedinJd Carebia Nicolae
s-a incheiat, consilierul local Petrescu Mircea Dan propune pentru funclia de preqedinte de
gedinlI pe domnul Briceag Naia Florentin Eugen, propunere adoptatd cu unanimitate d<:

voturi.
Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd,preqedintele de qedinfd s[ dea citire ordini:i

de zi, care este urmdtoarea:

1. Prezentarea gi supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la qedinla anterioara;
2. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comuneii

Obreja pe Anul2019
Inliator proiect: Primarul comunei Obreja -Peia Ion

3. Proiect de hotdrdre privind repararea drumului comunal DC4Iaz- Var din comun€r

Obreja, jude{ul Carag-Severin

Iniliator: consilier local Carebia Nicolae
4. Proiect de hotdrdre p:rivind decolmatarea pdr6ului Iezu! din satul Obreja, comuner

Obreja, judelul Caraq-Severin

IniJiator: viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin
5. Informarea primarului.

Supusd spre aprobare, ordinea de zi se aprobi de cdtre toli consilierii prezenli lar

gedinld.
Se trece agadar la punctul I de pe ordinea de zi: Prezentarca si aprobarea Procesului,

verbal de la qedinfa anterioar4. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentrur
din numdrul total de 1l consilieri prezenfi la gedinfd.

La punctul 2 pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hotdrdre privind rectificarear
bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Obreja pe Anul 2019. Secretarul comunei Obrejar
informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupd prezentarear
acestui proiect de cdtre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizul favorabil al

comisiei nr. 1- Comisia pentru activitSli economico-financiare, agriculturd, amenajarear
teritoriului gi urbanism, protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,,
consilierii adoptd acest proiect de hotdrAre cu 1 I voturi pentru, din totalul de 1 1 consilieri
prezen[i la gedin!6.

La punctul 3 pe ordinea de zi se afl5 inscris Proiectul de hotdrdre privind reparareal
drumului comunal DC4 Iaz- Var din comuna Obreja, judeful Caraq-Severin. Secretarul
comunei Obreja informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect.
Dup[ prezentarea acestui proiect de cdtre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizu].
favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitSli economico-financiare, agriculturd,
amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local



Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 11 voturi pentru, din totalul de l l
consilieri prezenli la gedinld.

La punctul 4 pe ordinea de zi se afl6 inscris Proiectul de hotdr6re privind decolmatarezr
pdr6ului Iezu! din satul Obreja, comuna Obreja, judeful Caraq-Severin. Secretarul comune:i
Obreja informeaz5 consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect. Dupii
prezentarea acestui proiect de c6tre iniliator, vdzdnd raportul de specialitate gi avizu1
favorabil al comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdti economico-financiare, agriculturd.,
amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Locall
Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 11 voturi pentru, din totalul de 1l
consilieri prezen[i la qedinfd.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, Informarea primarului.
Primarul informeazd consilierii cu privire la dificultdfile int6mpinate in demersurile:

efectuate in vederea oblinerii avizului de la Direclia Regionala de Drumuri qi podurii
Timigoara pentru implementarea proiectului "Modemizare strdzi in comuna Obreja, judeful
Caraq-Severin".

Nemaifiind intrebdri sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion Ei
preqedintele de qedinfd, mullumesc consilierilor prezen[i pentru participarea la gedingd ii
declara inchise lucrdrile acestei gedinfe.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

BRICEAG NAIA FLORENT EUGEN
CONTRASEMNEAZA.
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AR$OVAN TEODOR
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