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Conform Dispozitiei Primarului si a Convocatoruluir' primarul comunei

Obreja a convocat sedinta ordinara din data de20.ll.20l4rla sedinta participand un nr.
de 13 consilieri.
Dl. primar deschide sedinta si da cuvantul domnului Petrescu Mircea Dan - presedinte

de sedinta
D-nul presedinte da citire Ordinii dezi:
1. Prezentarea si aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in
participatiune cu S.C. KEVEL RNERGY S.R.L. pentru punerea in functiune a MHC
OBREJA
3. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei

Obreja
4. Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte probleme ale activitatii curente

Supusa spre aprobare, ordinea de zia fost aprobata in unanimitate de voturi de

catre consilierii prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul 1 al Ordinii de zi: Ptezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la 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 Hotarare privind
aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune cu S.C. KEVEL
RNERGY S.R.L. pentru punerea in functiune a MHC OBREJA.
Consiliul Local luand act de Expunerea de motive a primarului comunei Obreja si de

raportul compartimentului de specialitate, aproba in unanimitate de voturi acest

proiect de hotarare.
In continuarea sedintei se trece la punctul3 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul4 al Ordinii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte

probleme ale activitatii curente.
La acest punct al ordinii de zi, domnul presedinte de sedinta da cuvantul consilierilor si

primarului comunei Obreja.
Dl primar arata consiliului local Obreja ce s-a intamplat cu trecerea dreptului de

folosinta de la S.C. EXCAV PROD S.R.L.la S.C. METALLUK S.R.L. asupra suprafetei
de pasune de cca 100 Ha aflata pe teritoriul satului Iaz, comuna Obreja.
Dl primar prezinta decizia medicala a capacitatii de munca a domnului Ispir domiciliat
in comuna Obreja.
Dl primar propune ca persoanele din afara comunei Obreja, care doresc sa isi
stabileasca domiciliul pe teritoriul comunei Obreja sa aduca Certificat fiscal de la
ultimul loc de domiciliu.
Dl primar aratafaptul ca s-au virat banii aprobati pentru modernizarea clopotelor de la

Parohia Ortodoxa din localitatea Obreja.
Dl primar arata faptul ca nu s-a reusit achizitionarea utilajelor propuse.


