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' Conform Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a

convocat gedinta extraordinard din data de 06.01.2017, la gedin!6 participAnd un nr. de 13

consilieri din numarul total de 13 consilieri.
Primarul comunei Obreja , Peia Ion, roag6 pregedintele de gedin!6 sd dea citire ordinii de

zi, cate este urmdtoarea:
l. Supunerea spre aprobare de cdtre consilieri a Procesului verbal al ;ediniei anterioare.

2. Proiect de hotdr6rl privind aprobarea incheierii exerciliului bugetar pe anul 2016

Inifiator proiect : primarul comunei Obreja, Peia Ion

3. Proiect de hotlrdre privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pe anul

2017 pentraAparatul de specialitate al Primarului comunei Obreja

Iniliator proiect: primarul comunei Obreja, Peia Ion

4. intrebdri, interpeldri, rdspunsuri, alte probleme ale activit6lii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi se apiobd in unanimitate de voturi de catre consilierii

prezenf,la qedintS.

Se trece aqadar la punctul I de pe ordinea de zi: Prczentarca si aprobarea Procesului

Verbal de ta qedinfa anteribarS. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotir6re privind

aprobarea incheierii exerciliului bugetar pe anul 2016. Contabilul Primdriei Obreja, Briceag

)iaia Aliontina, prezintil proiectul de hotdrdre qi susline Raportul de specialitate la acest

proiect. Lu6nd act $j de avizul favorabil al comisiei pentru activitSli economico-financiare,

agriculturi, amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia mediului 9i turism, din cadrul

Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotSrSre cu L3 voturi pentru.

pe locul 3 pe ordinea de zi este proiectul de hotirdre privind aprobarea Planului de

ocupare a firncliilor publice pe anul 2017 pentru Aparatul de specialitate al Primarului

comunei Obrej;. Primarul comunei Obrej4 Peia Ion, prezintd acest proiect de hot5rare,

ar6t6nd de ce este necesard adoptarea acestui proiect de hotdrdre a$a cum a fost formulat.

Viz6nd 9i raportul de specialitate din cadrul compartimentului de specialitate al primarului 9i

avizul favorabil al comisiei nr. 3-Comisia juridic[ gi de disciplind, proteclie a mediului, muncd

qi protecfie social6, tineret gi sport din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adopti acest

proiect de hotir6re cu 13 voturi pentru.
Ultimul punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpel5ri, rdspunsuri, alte probleme ale

activitiilii curente.
bonsilierul local Gavril Aniqoara propune unele mdsuri cu privire la administrarea

cdminului cultural din sahrl Ciuta.



Aurel consilierilor locali

pentru de la a, pfin hotSrare de

consiliu.
Nemaifiind intrebari sau alte probleme de discutat, domnul primar Peia Ion,

edintele consilierilor Prezenti

sedinta s
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