
f
I
f

I
I

/

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE CONSILIU
din 30 Mai 2018

Conform Dispozifiei Primarului m. 61124.05.2018 si a Convocatorului, Primarul

comunei Obreja a convocat qedinfa ordinard din data de 30.05..2018, ora 12;00, in sala de

qedinle u .orr.ilirrl.ri local, la gedin!6 participdnd un nr. de 12 consilieri din numdrul total de

13 consilieri, lipsind consilierul local Groza Moisa'
primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd preEedintele de gedinJd sd dea citire ordinii

de zi' care este urmdtoarea: 
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l. Prezentarea Ei supunerea spre aprobare a Procesului verbal de la qedin{a anterioard;

2. proiect de hotdrdre privind aprobarea instituirii taxei pentru utilizarca infrastructurii

publice locale a comunei Obreja de cdtre mijloace de transport, utilaje qi echipamente

destinate oblinerii de venituri
Inifiator proiect: Viceprimar Gheorghevici Nicolae Alin

3. proiect de hotArdre privind constatarea incetdrii de drept a mandatului consilier local a

domnului GrozaMoisa qi declararea vacantd a locului de consilier ocupat de acesta

Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion ;.

4. intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activitdlii curente

- Solufiottur.u cererii domnului Carebia Nicolae cu privire la

concesionarea/inchirierea unei suprafele de 250 mp teren in intravilanul satului Var'

in vederea realizdrii unei investilii.
SupusS spre aprobare, ordinea de zi se aprob[ de cdtre toli consilierii prezenli la

gedint6.

Se trece aqadar la punctul 1 de pe ordinea de zi'. Prezentarea si aprobarea Procesului

Verbal de la gedinfa anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru'

La punctul 2 pe ordinea de zi se afl6" inscris Proiectul de hotirdre privind aprobarea

instituirii iaxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale a comunei Obreja de cdtre

mijloace de transport, utilaje ;i echipamente destinate oblinerii de venituri. Secretarul

comunei Obreja informeazd consilierii despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect,

care, in cazul de fald reprezintd majoritatea consilierilor locali in funclie. Dupd prezenlatea

acestui proiect de citre inifiator, vdzdnd raportul de specialitate qi avizt:J favorabil al

comisiei nr. 1- Comisia pentru activitdfi economico-financiare, agriculturd,, amenaiarea

teritoriului gi urbanism, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local Obreja,

consilierii adoptd acest proiect de hotdrdre cu 12 voturi pentru.

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrdre privind constatarea

incetdrii de drept a mandatului consilier local a domnului Groza Moisa qi declararea vacantd

a locului de consilier ocupat de acesta. Secretarul comunei Obreja informeazd consilierii

despre cvorumul necesar adoptdrii acestui proiect, care este, in acest caz, majoritatea
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proiect de cdtre iniliator, vlze2d raportul de

3- Comisia juridic[ qi de disciplind' proteclia

i sport, din cadrul Consiliului Local Obreja'

voturi Pentru.

alte
ebia
anul

apei in comuna Obreja; consilierul loc

Nemafiind intrebdri sau alte

presedintele de Eedinf6, multumesc consilier

lechra inchise lucrarile acestei sedinte'
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