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Dispozitiei Primarului si a Conl'ocatorului, primarul comunei opreja acon dinara din data de 27.11.2015, Ia sedinta participand un nr. de 13 consilieridin e 13 consilieri.
d-nul primar deschide sedinta si da cuvantul domnului Briceag Naia F,lorentin Eugep -presedinte de sedinta.
D-nul presedinte da citire Ordinii de zi:
1' Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal de la sedinta anterioara.2' Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltr:rieli al comB;i;il;;;;;;"':i
i;..T::]:": j:31:::"uivind aprobarea d.ocurnentatieii.il"i.o _ 

".oon,_i"" 
p"ounui numar de 4 strazi din comuna Obrr .a 

si anumer:
- 1 Strada in localitatea obreja (zonacojocarilor) pe o lungime de 340 m
- I strada in localitatea ciuta (zonapod-Dr. Buruj p" o tooli-e rle 200 m
- I strada in localitatea ciuta (zona DJ 6g0A fostaildoaray pJo ru.gime de 200 m
- 1 trada localitatea laz (zonaDN 6g - bazine alimentare de apa; pe o lungime de
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5. Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei tennic6;;";;iA;;."
unui tronson din DC 4laz-Yar de la pozitia kilometr.ica: Km 5+400lapozitia'kilome
6+320 situat in intravilanul satului var si a unui tronson din DC 1i o" r" lrrrn" n0+000Ia pozitia kilometrica Km.0+240 situat in intravilanul satului var
6. Proiect de Hotarare Privind aprobarea Organigramei si Statuhd de fun,ctii din
specialitate al primarului comunei Obreja.
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7. Proiect de Hotarare privind luarea unor masuri care se vor lua in cazul
cetateni ai comunei Obreja care sunt racordati illegal la reteaua de alimentare cu -r8. Discutarea unor masuri e trebuiesc luate in o.d*."" apropiatelor sarbatori de ia
9. rntrebari, interpelari, raspunsuri, alte probleme ale u.iiritutii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de
prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul I al ordinii de zi: prezentarea si
Procesului Verbal de Ia sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proiect de Ilotarare privind recti
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja
Supus spre aprobare, acest Proiect de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul3 at Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
hotararilor nr.52,53 si 56 din data de 30.09.2015
Luand act de adresa Institutiei Prefectului judetului Caras-severin prin care.
solicita revocarea Hotararilor nr. 52,53 si 56 din data de 30.09.2015, acest proiect
hotarare a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul 4 al Ordinii de zi: Pr.oiect de Hotarare privind ap
documentatiei tehnico - econumice pentru betonarea unui numar de 4 strazi din co
st anume:
- 1 strada in localitatea obreja (zona cojocarilor) pe,o lungime de 340 m
- I strada in localitatea ciuta (zona pod-Dr. Buru) pe o lungime de 200 m
- I strada in localitatea ciuta (zona DJ 6804 fostaMoara) pe o lungime de 2100 m
- 1 strada localitatea l:az (zona DN 68 - bazine alimentare dle apa) pe o lungime de'Vazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;

na Obreja



Yazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;
Yazand raportul compartimeniului de specialitate din cairot aparatului proriucomunei Obreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local obreja, consiliul localvoturi pentru acest proiect de Hotarare.

In continuarea sedintei se trece la punctul 5 at Orrdiinii cle zi: proiect de I{otarare
ll:llf i I 1 " 
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Yazand raportul compartimentului de specialitatre dincomunei Obreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrur consiliurui rocal
voturi pentru acest proiect de Hotarare.

Vazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;
Yazand raportul compartimenturui de speciaritate din cairul
comunei Obreja;

cadrul aparatullui proriu
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li,::::'_:T:,."::l:.:.l1.plyf _{.alprainii de,zi: lroiect de Hotarare privind ap
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amanarea acestui punct al ordinii de zi pana la primriria Avizului aNrp.
lT:.r-lt:^r:"":,":"" tl punctur T ar ortinii ae zi: IDroiecrr derHotarare privind I

ilegal la reteaua de alimentare cu apa.

Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului ltocal Obreja, Consiliul localvoturi pentru acest proiect de Hotarare.
In continuare se trece la punctul 8 al Ordinii de zi: Dliscutarea unor masuri ce t
vederea apropiatelor sarbatori de iarna.
La acest punct al ordinii de zi, domnul primar arata faptullca in functie de fondurile
se va continua infrumusetarea comunei.
fn continuarea sedintei se trece la punctul 9 al Ordinii de zi: Intrebari, interpelari,
alte probleme ale activitatii curente.
La acest punct al ordinii de zi domnul presedinte da,cuvantul consilierilor prezenti la
Dl Dragos arata faptul ca trebuie reparata scena din Caminul Cultural din satul Ciul
Dl primar informeaza consilierii prezenti la sedinta ca s-au achizitionat lampi pentru
public.
fntrucat nici un consilier nu si-a mai manifestat dorinta de a interueni la arcest punct
de zi, domnul primar Peia Ion, impreuna cu domnul Briceag l{aia Florentin Eugen
de sedinta, multumesc consilierilor prezenti pentru participalrera la sedinta si declara
lucrarile acestei sedinte.
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