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Conform Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul

comunei Obreja a convocat gedinta ordinard dn data de 24.10.2016, la qedinJn

participdnd un nr. de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri.^ 
b-orrl primar Peia Ion declard deschisd gedinla si roagd preqedintele de

gedin!5 sd dea citire ordinii de zi, care este urmdtoarea:

1. Prezentarea qi supunerea spre aprobare de cdtre consilieri a Procesului

verbal al gedinlei anterioare.
2. Proiect de hotirdre privind inilierea demersurilor de acfiializate a Planului

Urbanistic General qi a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei

Obreja.
Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion

. 3. Proiect de hotirdre privind aprobarea revocdrii Hot5rdrii Consiliului Local

Obleja m. 48128.07 .2016.
Iniflator proiect: Primarul comunei Obreja, Peia Ion

+. intreberi, interpeldri rdspunsuri, alte probleme ale actlitil\ii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de

voturi de catre consiliedi prezenli la gedint6.

Se trece aqadar la punctul 1 de pe ordinea de zi:Prezentarea si aprobarea

Procesului Verbal de la gedinta anterioard. Supus spre aprobate, acesta a fost

aprobat cu 13 voturi pentru.
Se trece la'puhctul doi de pe ordinea de zi respectiv Proiectul de hotErAre

privind inilierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General 9i a

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Obreja. Primarul prezrnt} in
gedinfE acest proiect de hotdrdre. Ludnd act gi de avinil favorabil al comisiei

pentru activitSli economico-financiare, agriculturd, amenajatea teritoriului 9i

urbanism, protecfia mediului gi turism, din cadrul Consiliului Local Obreja,

consilierii adopti acest proiect de hot6rdre cu 13 voturi pentru.

Punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotdr0re privind aprobarea

revocarii Hotir6rii Consiliului Local Obreja nr.48128.07.2016. Ludnd act de

adresa Institufiei Prefectului - Judelul Caraq-Severin nr. 3112974128.092016,,

prin care se solicitd revocarea Hotir6rii Consiliului Local Obreja nr.

48128.07.2076,vd2?ndqi raportul de speciaLitate din cadrul compartimentului de

specialitate gi avizul favorabil comisiei juridice gi de disciplind, protecfle a



mediului, muncd gi protecfie sociald" tineret gi sport la acest proiect de hotirdre,
consilierii adopti aceasth hotirdre cu 13 voturi pentru.

Ultimul punct pe ordinea de n este: intrebdri, interpeliri, rdspunsuri, alte
probleme ale activitifii curente.

La acest punct Gawil Ani,soara aduce la cunogtinfi frptul c6, in fala
Cdminului cultural din Ciuta s-a ldsat betonul, fiind necesare lucrdri de reparalii.

Bndocz Samuel soliciti inifierea demersurilor cu privire la infinlarea
unei treceri de pietoni ?n satul Iaz,in apropierea intersecfiei cu DC 4 care face
legdtura cu satul Ciuta.

Primarul Peia Ion soliciti alc6tuirea unei liste cu cetdfenii de pe shada
Cozia din Obreja cire nu sunt de acord cu mdsurile de calmare a fraficului
realizate pe aceasti shadi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion, impreuna
cu domnul presedinte de gedinln Cristescu Dorin, mulfumesc consilierilor
prezenti pentru participarea la gedinfi gi declard inchise lucrarile acestei sedinle.
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