
In continuarea sedintei se trece la punctul3 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
aprobarea contractirii de servicii juridice de consultanfl, de asisten{ii gi/sau de
reprezentare pentru autoritifile gi institufiile publice din comuna Obreja.

Consliul Local luand act de expunerea de motive a primarului comunei Obreja in
care se arata printre altele ca in ceea ce privegte reprezentarea autoritd{ilor
administrafiei publice locale, precum 9i a unitlfilor administrative teritoriale, prin
consilier juridic, trebuie avut in vedere faptul ci aceasti persoani trebuie si ocupe un
post care in organigrama autoritifii/institu{iei are aceasti denumire, iar persoana
respectivi trebuie sI indeplineascl 9i condifiile Legii nr.51412003 privind organizarea si
exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificirile qi completirile ulterioare,
consilil local aproba in unanimitate de voturi acest proiect al ordinii de zi.

In continuare se trece la punctul4 al ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Carebia Nicolae.

Luand act de Referatul semnat de catre primarul si secretarul comunei Obreja prin care se
constata faptul ca domnului consilier Carebia Nicolae i-a fost ridicat mandatulde consilier local
de catre Organizatia judeteana PDL Caras-Severin, cat si de adresa nr. 138/11.07.2014 prin care
Organizatiajudeteana PDlCaras-Severin ne comunica faptul ca domnulCarebia Nicolae a fost
exclus din partidul Democrat Liberal, consiliul local aproba in unanimitate de voturi acest
proiect al ordinii de zi.

In continuarea sedintei se trece la punctul5 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare
privind organizarea Rugii din satul Iaz, comuna Obreja.
La acest punct al ordinii de zi, domnul primar, propune consilierilor prezenti la sedinta
alocarea de la bugetul local a sumei de 2.500 lei pentru organizarea Rugii din satul Iaz,
comuna Obreja.
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost aprobata cu 11 voturi pentru.

In continuare se trece la punctul6 al ordinii de zi: Proiect de Hotarare pentru
modificarea Hotararii nr. 23108.08.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Obreja.
Dl primar aratz faptul ca avand in vedere fapful ca unora dintre consilierii alesi la
alegerile local din anal20l2,li s-a incetat de drept mandatul de consilier local, iar pe
locurile ramase vacante au fost validati supleanti ai partidelor respective, se impune si
modificarea HCL nr.23l08.08.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Obreja.
Supus spre aprobare, acest punct al ordinii deziz fost aprobat cu 11 voturi pentru.

In continuare se trece la punctul T al ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei Sportive ,rVulturii Obreja"
Dl primar arata faptul ca mandatul primarului comunei Obreja, Pop Petru a incetat de drept
prin decesul acestuia in data de 23.03.2014 - Act de Deces nr. 1105 din24.03.2014 emis de
Consiliul Local al Municipiului Timisoara, se impune modificarea Actului constitutiv si a
Statutului Asociatiei Sportive ,rVulturii Obreja", si propune urmatoarea modificare:
Statutul Asociatiei sportive "Vulturii Obreja" se modifica la sectiunea MEMBRII

FOI\DATORI si va avea urmatorul cuprins:( MEMBRII FONDATORI
Primaria comunei Obreja prin:
BABA DORIN- viceprimar comuna Obreja
PEIA ION - consilier local
BRICEAG NAIA FLORENTIN EUGEN - consilier local"

Toate celelalte prevederi ale Statutului Asociatiei sportive "Vulturii Obreja" raman in
vigoare.

Actul constitutiv al Asociatiei Sportive rrVulturii Obreja, se modifica dupa cum urmeaza:
prima sectiune va avea urmatorul cuprins:


