
JUDETUL C]ARAS-SEVERIN
COMUNA OB]REJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES. VERBAL
din29.02.2016

Confirrm Dispozitiei Primarului si a Convocatorului, primarul comunei obreja aconvocat sediinta ordinara din data de 29.02.2016 la sedint" pu"ticipand un nr. de 13 consilieridin numarul total de 13 consilieri.
D-nul primar deschide sedinta si da cuvantul domnului presedinte de sedinta

D-nul presedlinte da citire Ordinii de zi:

l- Prezentarea si aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara.
2. Proiect de Hotarare privind revocarea contractului de donatie nr. 445g/06.l2.200lincheiat
intre SIRBU MltHAr si sotia sinnu MARIA sii coNSILruL LocAL AL coMUNEr
OBREJA.
3' Proiect de lhotarare privind aprobarea montarii de balustrazi la cele trei podetele de peste
paraul Iezut din localitatea Obreja
4. Proiect de hotarare privind achizitionarea si plantarea de arbusti ornamentali care sa fie
plantati pe spatiul verde din centrul civic al connunei Obreja.
5. Proiect de hol;arare prrivind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere/concesiune
incheiate intrre Consiliul local Obreja si detinatorii de animale de pe raza comunei Obreja.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modaltitatii de identificare a beneficiarilor, precum si
modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, in limita procedurala prevazuta de

HG nr. I5l2t0l6 pentru aprobarea Normelor nretodologice de aplicare a irevederilor Legii nr.
24812015 privind stimularea participarii in invatamantul prescotar a copiilo. p"oo"oiod
din familtii defavorizate si a procedurii de:rcordare a tichetelor sociale pentru gradinita

7. Proiect de hotarare privind analizarea cereriiidoamnei Jigorea Rozina domiciliata in comuna
Obreja, satlaz, nr.20.
8. Proiect de hotarare plivind anzlizarea cereriiidomnului Menagache Laurentiu, domiciliat in
satul Ciuta, comuna Obreja, privind acordarea unei suprafete de teren inbazalegii nr. 15/2003.
9. Proiect de hotarare privind pregatirea Festivnlului Achim Nica, editia a fV- a.
10. Proiect de hotarare privind decolmatarea parului Axin din satul Iaz, de la intrarea in satul
Iaz - podul perdrumul DC4 pana la iesirea din intravilanul comunei.
ll.Proiect de lho,tarare privind initierea procedurilor de infiintare a SPCLEP Obreja
12. Proiect de hortarare privind aprobarea solicitarii Consiliului Local Obreja catre Ocolul Silvic
Otelu Rosu priviind punerea in valoare a unui vrllum de masa lemnoasa in vederea expoaltarii
acesteia din p:ldrnrea comunala pe r^z^ localitatii Var si din padurea comunala BUCU RUSU
aflata pe teritoriul administrativ al comunei Zavoi.
13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugretului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja
14. Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte probrleme ale activitatii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost :rprobatain unanimitate de voturi de catre
consilierii prezenti la sedinta.
In continuare:r sedintei se trece la punctul 1 al C)rdinii de zi: Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprolbare, acesta a fost aprobat cu lll voturi pentru.

In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind revocarea
Contractului de donatie nr.4459106.12.2001incheiat intre SIRBU MIIIAI si sotia Sineu MARIA si
CONSILruL LOCAL AL COMLINEI OBREJA.
Analizand acest proiect al ordinii de zi, Consiliul Local Obreja hotaraste amanarea acsteui proiect de
hotarare pentru o sedinta urmatoare pentru a se putr,'a face o analizaasupra situatiei existente a acestor
terenuri.



In continuare se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
montarii de lbalLustrazi [a cele trei podetele de peste paraul Iezut din localitatea Obreja.
Vazand expunerea de rnotive la proiectul de hotarare, precum si raportul compartimentului despecialitate dlin cadrul primariei comunei obreja, acesi proiect de hotarare a fost aprobat inunanimitate de voturi, cu mentiunea ca aceste balustrazi sa fie montate la toate poOetete de pesteparaurile d,e pe raza comunei Obreja.
In continuare se trece la punctul 4 al ordinii der zi: Proiect de hotarare privind achizitionarea siplantarea de arbusti ornamentali care sa fie plnntati pe spatiul verde din centrul civic al
comunei Obreja.
Yazand expunerea de motive la proiectul de hortarare, precum si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei comunei Obreja, acesl proiect de hotarare a fist aprobat inmenti rrbusti sa fie plantati pe spatiul verde de peseaza si Obreja.

trece ordinii de zi: proiect de hotarare privind
aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere/concesiune incheiate intre Consitiut local
Obreja si detinatorii de animale de pe raza conlunei Obreja.
Yazand €xpunerea de rnotive la proiectul de hotarare, p"""u- si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei comunei Obreja, acest proiect de hotarare a fost aprobat cu 9
voturi pentru si patru abtineri. S-au abtinut de la vot domnii consilieri Briceag Naia Florentin
Eugen, Lazan' Dorel, Petrescu Mircea si Ursachi Traian.
In continuarera sedintei se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind
aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de Jolutionare a
situatiilor identificate, in limita procedurala prevazuta de

HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
24812015 privind stiimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilo. p.ooeoirrd
din familii defavorizate si a procedurii de rrcordare a tichetelor sociale pentru gradinita

Yazznd expunerea de motive la proiectul de hortarare, precum si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul Primariei comunei Obreja, acest proiect de hotarare a fost aprobat cu 13
voturi pentru.
In continuare se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind tnalizareacererii
doamnei Jigorea Rozina domiciliata in comuna obreja, satraz,nr.20.
Analizand acest proiect al ordinii de zi, Consiliul local Obreja propune initierea unei proceduri
de licitatie publica pentru inchirierea pajistilor ramase disponibile de pe raza conuneibbreja,
licitatie la care doamna Jigorea poate sa participe in conformitateacu documentatia de atribuire
a acestor pajisti.
In continuare se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind anzlizareacererii
domnului Menagache Laurentiu, domiciliat in satul Ciuta, comuna Obreja, privind acordarea
unei suprafete de teren inbaza Legii nr. l5/200.r.
La acest punr:t al ordinii de zi, domnul primar, propune amanarea acestui proiect de hotarare
pentru o sedinta viitoare, pentru a se face adunari populare in toate satele apartinatoare
comunei Obrerja pentru a se cere acordul comunitatilor locale.
In continuarea sedintei se trece la punctul 9 at ordinii de zi: Proiect de hotarare privind
pregatirea Fer;tivalului Achim Nica, editia a fV- a.
Yazand' expunerea de motive la proiectul de hotararer pr€cum si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei comunei Obreja, acest proiect de hotarare a fost aprobat in
unanimitate de voturi si s-a stabilita data de de 11.03.2016 pentru Organizarea acestui festival,
inbzza sumelor alocate in bugetul comunei Obreja pe anul2016.
In continuare:l sedintei se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind
decolmatarea parului Axin din satul Iaz , de la intrarea in satul Iaz - podul pe drumul DC4
pana la iesireal din intravilanul comunei.
Yazand expunerea de motive la proiectul de hotarare, precum si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei comunei Obreja, acest proiect de hotarare a fost aprobat in
unanimitate d,e voturi.
In continuarea sedintei se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind
initierea procerdurilor de infiintare a SPCLEP Obreja.



La acest pun
cetatenilor co -Y'l'
caransebes p l:Til ui
Iocal acest serviciu, a ca4ui inliintare se va aproba intr-o sedinta viitoare, in urma avizului
DEAPBD Bucuresti.
In co re se trece la p1n^cfut 12 al ordinii rle zi: Proiect de hotarare privind aprobareasolici onsiliului Logal Obreja catre ocolul Silvic Otelu Rosu privind punerea in valoare a

de masa lemToasa in vederea exploatarii acesteia din padurea comunala pe raz
ar si din padllrea comunala BUCU RUSU aflata pe teritoriul administrativ al
voi.
Inerea de-motive la proiectul de hotarare, precum si raportul compartimentului de
Lin cadrul prlimariei comunei Obreja, acest proiect de hotarare a fost aprobat cu 13
t.

In continuane se trece la punctul 13 al ordinii dte zi: Paroiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cfreltuieli al comunei Obreja.
Luand act der adresa Adnfiinistratiei Judetene arFinantelor publi nr.
816116.02.201[6, prin c119 

_co,1unei obreja i s-a repartizat suma ru drepturi
stabilite de Legea nr.28412015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor proveniti din fanlilii defavorizate, aproba cu 13 voturi pentru acest pro-iect de hotarare.
In continuare se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Intrebari, interpelari, ra-spunsuri, alte
probleme ale activitatii cfrente.

Intrucat nici un consiligr nu si-a mai manifbstat dorinta de a interveni la acest punct al
Ordinii de zi, domnul primar Peia lon, impreuna cu domnul Dragog lon - presedinte de
sedinta, multumesc conlsilierilor prezenti pentru participarea la sedinta si declara
inchise lucrarile acestei sedinte.
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