
ROMANIA
JTIDETTIL CARAS- SEVERIN
COMT]NA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL AL $EDINTET DE CONSTLIU
dIn28.lI-2016

Confomr Dispozif,ei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a

convocat qedinta ordinard din data de 28.11.2016, la gedin!6 participdnd un nr"de 13

consilieri din numarul total de 13 consilieri.

D-nul primar peia Ion declard deschis6 tedinla si roag6 preqedintele de 9ediq16 sd dea

citire ordinii de zi, care este urmdtoarea:

1. prezentareaqi supunerea spre aprobare de cdtre consilieri a Procesului verbal al

qedinlei anterioare.

2. proiect de hotErare privind rectificarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al

Comunei Obreja-

3. ele qi taxele locale' alte

fiscal 2017 in Comuna

Obreja.
lnif;ator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion'

4. proiect de hot6rdre privind aprobarea documentafiei tehnico-economice 9i

' . 
' 

respectiv a indicatoriloi tehnico-economici pentru amenajarea locurilor de joacd in

satele Ciuta 9i Var din comuna Obreja'

Inif;ator proiect: Primarul co unei Obrej4 Peia Ion'

5. proiect de hotirare privind xobarea documentaflei tehnico-economice qi

respectiv a indicatotilor tehnico-economici pentru realiz'area unei remize de

pompieri in satul Obreja din comuna Obreja'- 
Iniliator proiect: Pritrrarul comunei Obrej4 Peia Ion'

6. proiect de hot6rdre privind acordarea de pungi de Crdciun preqcolarilor 9i elevilor

de la $coala Gimnaziale Obreja.

Iniliatof proiect: Primarul comr;nei Obrej4 Peia Ion'

7. prezentarea'Raportului de audit fiaanciar m. 3685130.09-2016 qi a Deciziei

w.3712076 emise de c6tre camera de conturi carag-Severin.
g. prez.entarea Notei de Constatare nr. 4319116.11.2016 incheiate de Secfa de

Drumrui Nalionale CaransebeE cu privire la cererea Prim6riei Comunei Obreja de

infiinlare a 3 treceri de pietoni qi a. rcalizare de amenaj5ri rutiere destinate

calndrii traficului pe tazaComunei Obreja'
g. intrebdri,
Supusa sPre voturi de catre

consilierii prezenli la qedintd'

Se trece aqadar la punctul 1 de pe ordinea de zi: Prezentarca

Verbal de la gedinla anterioara. Supus spre aprobare, acesta a fost apro

Se trece la punctul doi de pe ordinea de ctul de hotdrdre privind

rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Contabila Briceag Naia

Aliontina pr"r*ti;i susfine Raportul de specialitate la acest proiect, T?tTq Ce puncte din

buget ," -odifira prin suplimentarea sau diminuarea sumelor prevEzute inilial la acele puncte'

fulna act gi de avizul favorabil al comisiei pentru activitdli economico-financiare,



agricultura amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului si turism' din cadrul

consiliului Local obrejq consilierii adoptdacest proiect de hotilrare cu 13 voturi pentru'

Punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotdr6re abile,

impozitele gi taxele iocale, alte taxe asimilate acestora 9i a taxe fiscal

2017 i1Comuna Obreja. V6zand raportul de specialiiate din cadrul compartimentului de

specialitate gi avizul favorabil comisiii pentru activitdfl economico-financiare' agricultura"

amenajarea teritoriului qi grbanism, proteclia mediului_gi turism, din cadrul Consiliului Local

Obreji consilierii adopt6 acest proiect de hotdrire cu 13 voturi pentru.

Punctul 4 de pe ordinru de zi este proiectul de hotdrdre privind aprobarea

documentaliei tehnico-economice qi respectin u ittdi.atorilor tehnico-economici pentru

amenajarea locwilor de joacd tn satele Ci;ta qi Var din comuna Obreja'V5z6nd raportul de

,p."iiitut" din cadrul compartimentului de specialitate al primarului q avizul favorabil aI

comisiei pentru activitali economico-finandare, agriculnra, amenajarea teritoriului qi

urbanism, proteclia mediului gi turism, din cadrul Coniitiutui Local Obreja consilierii adoptd

acest proiect de hotdrAre cu 13 voturi pentru.
punctul 5 pe ordine a de zieste proiectul de hot5rdre privind aprobarea documentaliei

tehnico-economice gi respectiv a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea r'urei

remize de pompieri in satul obreja din comuna obreja. vezand raportul de specialitate din

cadrul 
"ompartim"ntolui 

de specialitate al primarului gi avizul favorabil al comisiei pentu

activitaf; economico-financiare, agricultma, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia

mediului gi turism, din cadrul Consiliului Local O6reja, consilierii adoptd acest proiect de

hotdrdre cu 13 voturi Pentru.
Al gaselea p*.t pe ordinea de zi este proiectul de hotdrdre privin{lordarea de pungi

de Cracinn pr"g.oturitoi qi elevilor de la $coala Ginnaliald Obreja Vry! raportul de

,p.riJitut ain caarU compartimentului de speciaiitate al primarului ;i 1vi11 
favorabil al

-comisiei pentru activitdli social <ulfipale, cuite, invil5:ndnt, s6nitate 9i familie, din cadrul

consiliului Local obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotSrare cu 13 voturi pentru'

Punctul 7 de pe'ordinea de zi este Pteientatea Raportului d3 audit furanciar nr'

36g5130.09.2016 qi a becizieinr.37l20l6 emise de cdtre Camera de Conturi Caraq-Severin'

Contabila Briceag Naia Aliontina i2rezntdconsilierilor aceste documente emise de Camera de

conturi Caraq-Severin
punctul 8 pe ordine a d,e ziesie Prezentarea Notei de Constatare m. 4319116'll'2016

incheiate de Secfia de Drumuri Nalionale Caransebeq cu privire la cererea Primariei Comunei

Obreja de infiinlare a 3 treceri de pietoni qi de realizare de arnenajdri rutiere destinate

calmarii traficului pe rfua Co-' i bbreja. Primarul comunei Obreja prenntd consilierilor

aceasti notii de constatare din care ren/tie cd nici un punct din cererea primEriei Obreja nu

poate fi,realizat.
Llltimul pgnct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpeldri, r6spunsuri, alte probleme ale

activitdlii .*rot". NeninA intreb5ri sau alte problem de discutat, domnul er.1rn* 
Peia Ion'

impreuna cu domnul Cristescu Dorin- p..r"diirt. de sedinl4 multumesc consilierilor prezenti

p.otto participarea la sedinta si declara inchise lucrarile acestei sedinte'
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