parcat nici
DlLazarDorel aratafaptul ca tractorul primariei comunei obreja nu este
propune ca acest
pana in prezentin fata irimariei sau in curtea primariei obreja si

tractor sa fie Parcat la Primarie.
ze catibani a adus acest tractor la bugetul Primariei Obreja'
DlLazarcere sa ..
"up^o"t"
ciuta'
Dl. Primar aratt.a ,-ao betonat strazile propuse din satul laz si satul
pentru vestiarul de la
Dl primar mai arata ca s-au cumparat materialele de constructie
neteo'
terinul de fotbal din satul Iaz si acesta se va construi in functie de conditiile
la scoala din
Dl primar mai arata ca se vor monta balustrazi la intrarea in beciul de
Obreja.
agricol valea Plesii'
Dl. Primar arataca s.c. colcear servcom s.R.L. a reparat drumul
nnul Metea exista posibilitatea sa se rezolve
t de puturile de lalaz.
la paraul din satul Var.
araul Bistrus din satul Ciuta.
Dl primar raspunde ca se incearca rezolvarea acestei probleme.
paraul Axin din
Dl primar arattca se va repara conducta de apa ce supratraverseaza
satul laz.
sa se
Dl primar arataca la caminul din satul var s-a montat ';ragazull si urmeaza
moote"e chiuveta si sa se racordeze centrala termica'
Obreja'
Dl primar arataca trebuie sa se realizeze strategia de dezvoltare a comunei
aceasta fiind necesara la GAL Tara Gugulanilor'
se apropie
Dl Briceag propune sa se inceapa montarea ghirlandelor, avand in vedere ca
sarbatorile de iarna.
satul Iaz'
Dl Briceag solicita sa se repare plita de la bucataria de la caminul din
din comuna
public
Dl primai trataca mai trebuie cumparate lampi pentru iluminatul
Obreja.
din
D-na Gaspar intreaba daca se vor da pungi de craciun_prescolarilor_si_elevilor
de la scoala din
comuna <itre;a si mai propune.".. -ooieze geamuri la centralele
Obreja.
D-nabragan solicita sa se repare toba de la plita de la bucataria de la Caminul din
Obreja.
si Var'
Dl peirescu solicita sa se monteze ceasuri electronice si in satele Ciuta
pentru
repararea
bani
de
Dl Dragos solicita consiliului local sa aloce o suma
acoperiiului de la Biserica Baptista din satul Ciuta'
comunei
Dl primar arataca s-au achizilionat tevi pentru scurgerile din intersectiile
Obreja.
punct al
rntrucat nici un consilier nu si-a mai manifestat dorinta de a interveni la acest
primar Peia Ion, impreuna cu domnul Petrescu Mircea Dan multumesc consilierilor prezenti pentru participarea la sedinta si
ile acestei sedinte.
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PETRESCU MIRCEA
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