Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre
consilierii prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind

aprobarea participarii la programul rabla.
Dl primar arata ca autoturismul Dacia Solenza avind caracteristicele de mai sus, are o uzuri
pronunlati cu un consum mare de combustibil - benzini, consum ridicat de ulei motor, iar
pentru reparafiile curente gi reviziile tehnice periodice intffmpinim dificultifi.
Pentru aceste considerente propunem casarea autoturismului marca Dacia Solenza , autoturism
apar,tinind parcului auto propriu al Primiriei comunei Obreja, linAnd cont de prevederile O.G.
nr.11212000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcfiune, casare gi valorificare a
activelor corporale care alcituiesc domeniul public al statului 9i al unititilor administrativ teritoriale.
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre
consilierii prezenti la sedinta.

In continuare se trece la punctul5 al ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind luarea unor
masuri pentru recuperarea restantelor la consumul de apa potabila si a chiriilor de la
blocul de locuinte din localitatea Obreja, comuna Obreja.
Dl primar
faptul ca la blocul de locuinte din comuna Obreja exista doua cazuri
^rutala chirie si propune consiliului local ca acestora sa li se dea posibilitatea
car au restante
sa munceasca cu contract de prestari servicii in folosul comunitatii pentru a-si putea
plati aceste restante, intrucat acestia nu au nici un venit.
In continuare se trece la punctul6 al ordinii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte
probleme ale activitatii curente.
La acest punct al ordinii dezi, domnul presedinte da cuvantul consilierilor prezenti la
sedinta.
Dl Baila propune sa se puna o balustrada la podetul de pe strada Morilor din localitatea
Obreja.
Dl. Sgincfl propune ca la sedinta urmatoare sa fie invitati si muncitorii de la alimentarea
cu apa, care sa prezinte concret situatia alimentarii cu apa din comuna Obreja si mai
propune sa se repare cele doua camine de apa din fata scolii din Obreja, cat si burlanul
de la scoala veche din Obreja.
Dl. Briceagarata ca a picat balustrada de la podul din localitatealaz, de pe DN 68.
Dl primar arata ca doreste sa faca capete de pod si sa faca o punte peste paraul Axin
pentru pietoni.
Dl Carebia solicita sa se gaseasca o persoana care sa preia vesela si Caminul Cultural
din satul Var si totodata mai solicita sa se monteze an aragaz si o chiuveta la Caminul
Cultural din Var.
Dl primar arata ca s-au dat in lucru SF-urile pentru canalizare si asfaltare strazi in
comuna Obreja.
DlLarzar propune sa se repare podetele din satul Var si sa se curete de vegetatie drumul
comunal DC 4laz-Yar.
Intrucat nici un consilier nu si-a mai manifestat dorinta de a interveni la acest punct al
Ordinii dezi, domnul primar Peia lon, impreuna cu domnul Baba Dorin - presedinte
de sedinta, multumesc consilierilor prezenti pentru participarea la sedinta si declara
inchise lucrarile acestei sedinte.
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