
ROM A

CONSILIUL LOC

PROCES $EDINTEI DE DE CONSILIU
din 15.06.2017

Conform Dispoziliei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei
obreja a convocat qedinta ordinar[ din data de 15.06.2017.

In inceperea qedinfei, constatdnd c5 mandatul preqedintelui de qedinli s-a
incheiat, se trece la alegerea unui nou pregedinte. Consilierul Briceag Naia
Florentin Eugen prop e pregedinte pe Lazdr Dorel, propunere adoptati cu
unanimitate de voturi.

Primarul comunei Obreja , Peia Ion, roagi preqedintele de qedinld sd dea
citire ordinii de zi, care este urmdtoarea:

1- Prezentarea si supunerea spre aprobare a Procesului verbal al sedinfei
anterioare;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii anexei 1 la HCL Obreja
nr. 17127 .03.2017

^ Iniliator proiect: Primarul comunei Obreja - peia Ion
3. Intrebd.ri, interpeldri, rispunsuri, alte probleme ale activitdlii curente
Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de

catre consilieri i pr ezenli la gedintd.
Se trece agadar la punctul 1 de pe ordinea de zi: Prczentarea si aprobarea

Procesului Verbal de la qedinla anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost
aprobat cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de
hotdrdre privind aprobarea modificirii anexei 1 la HCL obreja nr.
17/27.03.2017. Primarul comunei Obreja , Peia Ion, in calitate de iniliator,
Ptezintd acest proiect de hotdrdre. Ludnd act gi de R.aportul de specialitate la
acest proiect, precum 9i de avintl favorabil al comisiei 1- Comisia pentru
rrctivitdli economico-financiare, agriculturS, amenajarea teritoriului qi urbanism,
proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii
adoptd acest proiect de hotirare cu unanimitate de voturi.

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

Consta€nd cd nu mai sunt intrebdri sau alte probleme de discutat la acest
lrunct de pe ordinea de zi, domnul primar Peia Ion, impreuna cu presedintele de
;redinf5, multumesc consilierilor prezenti pentru participareala qedinta si declara
inchise lucrarile acestei qedinte.
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