
ROMANIA
JUDETUL CARAS.SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL AL $EDINTEI DE DE CONSILru
din29.05.2017

Conform Dispozifiei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei obreja aconvocat ;edinta ordinard din data de 29.05.2017.
Primarul comunei Obreja , Peia Ion, roagd pregedintele de qedinfd sd dea citire ordinii dezi, cate este urmdtoarea:

1 Prezentarca qi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedinfei anterioare;2' Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2017 al
comunei Obreja

Inifiator proiect: primarul comunei Obreja _ peia Ion3' Proiect de hotdrdre^privind infiinlarea Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen!6
Obreja, aprobarea Organigramei, a Statului de funclii qi a Regulamentutui ae org*rirui"
gi funcfionare a S.V.S.U. Obreja

Inifiator proiect: viceprimar: Gheorghevici Nicolae Alin4' Proiect de hotdrdre privind aprobarea actualizdrii Programului anual al achiziliilor
publice pentru anul 2017 in Comuna Obreja

Inifiator proiect: : Consilier Gagpar Mdrioara Aurelia
5. Proiect de hotdrdre privind dezmembrarea unui imobil aflat in domeniul

comunei Obreja
Inifiator proiect: : Consilier Radu Ion

public al

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea aderdrii comunei Obreja la Asociafia Comunelor
din RomAnia

^ Iniliator: primarul comunei Obreja _ peia Ion
7. Intrebrri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activit6fii curente

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre
consilierii prezenli la gedintd.

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

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdr6re privind
rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al comunei Obreja. piimarul
comunei Obreja , Peia Ion, in calitate de inifiator, prezintd,acest proiect de hotdr6re. Lu6nd act
gi de Raportul de specialitate la acest proiect, p.ecrr- gi de avizul favorabil al comisiei 1-

economico-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului qi
gi turism din cadrul consiliului Local obreja, consilierii adopt'a

3 voturi pentru.
Punctul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotirdre privind inhintarea Serviciului

Regulamentului de organizare qi funcfio
iniliatorului, consilierii locali, vdzdnd gi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3-

sport din cadrul Consiliului Local Obreja, co
vo i pentru.



Pe locul 4 pe ordinea de zi se afld

gi urbanism, protecfia mediului qi turism dincadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest pioiect de hotbrdre cu 13 voturi
pentru.

Pe locul 5 pe ordinea de zi este pro
imobil aflat in domeniul public al comunei Ob
neclard cu privire la proprietarul imobilul
urm6nd a fi dezbdtut dup6 ce proprietarul de
va fi stabilit.

La punctul 6 de pe ordinea de zi se afld inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
aderdrii comunei Obreja la Asocialia Comunelor din RomAnia. primarul comunei Obreja
ptezintd' 9i susfine acest proiect de hotdr6re. Consilierii locali, vdzdnd gi raportul je
specialitate precum gi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3-Comisia juriiica qi de
disciplind, protecfie a mediului, muncd qi protecfie sociald, tineret gi sport din cadrul
Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdr6re cu l3'voturi pentru.

Ultimul punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale
activitiltii curente.

Este pusd in discufie cererea lui Varga Petru cu privire la acordarea unui loc de casd.
Ca qi la punctul 5 de pe ordinea de zi, aceastd cerere vrmeazd a fi dezbdtutd dupd stabilirea
proprietarilor asupra terenurilor de pdgunat, de pe rzva comunei obreja.

Consilierul Groza Moisd propune reparafii la sistemul rle iluminat public din satul
Obreja.

Consilierul Radu Ion propune punerea in valoare a masei lemnoase din cota alocatd
comunei Obreja.

Consilierul Dragoq Ion propune reparafii la sistemul de iluminat public din satul Ciuta.
Consilierul I'azdr Dorel propune reparalii la drumul comunal care face leg[tura intre

localitdlile Iaz gi Var.
Constatdnd cd nu mai sunt intrebdri sau alte probleme de tliscutat la acest punct de pe

ordinea de zi, domnul primar Peia Ion, impreuna cu presedintele de ;edinfd, Gaqpar Mdrioara
Aureli4 multumesc consilierilor prezenti pentru participarea la gedinta si declara inchise
lucrarile acestei qedinfe.
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