
" 1. Comuna Obreja, cu sediul in localitatea Obreja, nr.l64,judetul Caras-Severin, inregistrata
la Registrul Comertului cu codul de identificare fiscala 3227530, reprezentata de catre dl BABA
DORIN, cetatean roman nascut la data de22.02.1968, in Mun. Caransebes, jud. Caras-Severin,
cu domiciliul in comuna Obreja, satlazrnr.223rjud. Caras-Severin, posesor al CI., Seria KS'
nr.336107, eliberat de SPCLEP Caransebes, in calitate de viceprimar al comunei Obreja.

ultima sectiune va avea urmatorul cuprins;
MEMBRII FOIIDATORI:

1. PRIMARIA COMT]NEI OBREJA
Prin BABA DORIN - viceprimar comuna Obreja
2. PEIA ION - consilier local
3 BRICEAG NAIA F'LORENTIN EUGEN - consilier local"

Toate celelalte prevederi ale Statutului Asociatiei sportive'6Vulturii Obreja" raman in
vigoare.

Se mandateaza viceprimarul comunei Obreja, d-nul Babi Dorin, ca in numele Consiliului
Local Obreja sa participe la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Sportive

"Vulturii Obreja".
SUpusa sprte aprobare, aceasta propunere a fost aprobata cu 11 voturi pentru.
In continuarea sedintei se trece la punctual S al ordinii de zi: Intrebari, interpelari,
raspunsuri, alte probleme ale activitatii curente.
La acest punctal ordinii dezi,, domnul presedinte de sedinta da cuvantul consilierilor
Dl primar prezinta situatia restantierilor la plata consumului de apa potabila si mai
arata faptul ca s-a inceput debransarea restantierilor la plata consumului de apa
potabila din comuna Obreja.
Dl Radu Toma arata faptul ca trebuie inlocuite vanele defecte, iar pentru inlocuirea
acestora este nevoie sa se aloce fonduri de la bugetul local si totodata ami arata faprul ca
tebuie puse la punct instalatiile de clorinare de la alimentarea cu apa a comunei Obreja.
Dl Baila intreaba ce masuri s-au luat in urma inundatiilor din comuna Obreja.
Dl primar trat ca s-au facut rapoarte operative, dar inca nu s-a primit nici un ban de la
Guvern pentru aceste inundatii.
Dl Baila intreaba daca se continua cu cositul spatiilor verzi pe parcursul intregului an.
Dl viceprimar raspunde ca se va continua aceasta activitate.
D-na Gaspar arata faptul ca s-au reparat scolile, dar trebuie zugravite salile de clasa.
Dl primar aratz faptul ca scoala are buget alocat de catre consiliul local, iar de aceste
lucarai trebuie sa se ingrijesaca directorul scolii.

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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