
ROMANIA
JUDETUL CARA,S-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES. VERBAL
din 30.03.2015

Conform.Dispozitiei PrinLarului si a Convocatorului, primarul cormunei Obreja a
convocat sedinta orrdinara din data de 30.03.2015,la sedinta participand un nr. de 12 consilieri,
absent fiind domnull Ursachi Traian.
Dl. primar deschide sedinta si da cuvantul domnului Radu Ion - presedint,e de sedinta
D-nul presedinte da citire Ordinii de zi:

- 1. Prezentarear si aprobarea Procesului Verbal de la sedinta anterioana.
2. Proiect de H,utarare privind revocarea Hotararii nr.50/16.12.2014
3. Proiect de H,otarare privind aprobarea sprijinirii Bisericii Baptiste din satul Ciuta,

comuna Obreja in vederea repararii acoperisului - initiator Petrescu Mircea Dan
4. Proiect de Hrotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 la E.CL nr.43 din

30.10.2014 privind tnxele speciale locale pe anul 2015 - initiator primarul comUr€i Obreja
5. Proiect de Ilortarare privind arprobarea transformsrii a doua posturi publice de executie

din consilier principral in consilier superiior- initiator primarul comunei Obrreja
6. Proiect de Hrotarare privind acorrilarea unui mandat special unei persorane pentru a vota

Regulamentul de inrirtituire si administrare a taxei speciale unice de salubrizare pe teritoriul
judetului Caras-Severin in Cadrul ll,durLarii Generale a Asociatiilor Asociatie de Dezvoltare
Intercomun itatre -.ft',ITERCOM DIISEIJRI Caras-Severin

7. Proiect de Ho,tarare privind arprobarea incheierii de contracte de conventie civila de
prestari servicii penrtru reparatii lanona de agrement si festivitati din localitatea Obreja,
comuna Obreja- initliator primarul comunei Obreja.

8. Proiect de Hotarare privind arprobarea montarii de indicatoare de avertizare la trecerea
de pietoni din fata primariei comunrei Obreja - initiator Baila Adam

9.Intrebari, intri:rpelari, raspunsuri, alte probleme ale activitatii curente.
Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre consilierii
prezenti la sedinta.
In continuarea sedirrrtei se trece la punctul 1 al Ordinii dezi:Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprohat cu 12 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proiect de Ilotarare privind revocarea
Hotararii nr. 50 / 16.11 2.2014
Supus spre aprobarro, acesta a fost amanat pentru sedinta urmatoare cu 12'voturi pentru.
In continuare se trece la punctul3 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
sprijinirii Bisericii Biap1i.," din satul CiuLta, comuna Obreja in vederea repararii acoperisului -
initiator Petrescu Mircea Dan.
Supus spre aprobano, acest proiect dle hotarare a fost aprobat in unanimital.e de voturi cu
conditia ca Biserica Baptista sa depuna la consiliul local un deviz de lucrari si in functie de
valoarea acestor lucrari, consiliul local v,a aloca o anumita suma.
In continuarea sedintei se trece la punctul 4 al Ordinii de zi: Proiect de Ilotarare privind
aprobarea modificadi Anexei nr.2la HCL nr. 43 din 30.10.2014 privind taxelLe speciale locale pe

anul2015 - initiator primarul comunei Obreja.
Domnul primar prolpune Consiliuluii loczrl modificarea Anexei nr.2 ta HCL nr. 43 din 30.10.2014
privind taxele speciarle locale pe anuJl2015 in sensul ca sa se introduca o taxa de 50 de lei /dosar
pentru dosarele pe care le intocmeste si le transmite Primaria comunei Obr,eja in baza Legii nr.
17l20l4 Lege privind unele masuri rile rerglementare a vanzarii-cumpararii tenenurilor agricole
situate in extravilan si de modificarera Lregii nr.26812001 privind priivatizarea societatilor



comerciale ce detin in administrare terernuri proprietate publica si;privata a statului cq
destinatie agricola sri infiintarea Agentieri Domeniilor statului.
supus spre aprobarre, acesta a fosr; apr,ob at ct 12 voturi pentru.

rn continuarea sedirntei se trece la punctul 5 al ordinii deii: proiect de Hotanare privind
aprobarea transfort e de executie din conrsilier principal in consiliersuperior- initiator p

Avand in vedere fa1 15 au avut loc examenele de promovare ale
functionarilor publlici Gugea Mihai Mircea si Briceag Naia Aliontina, se impune modificarea
Statului de functii sii transformarea posturilor din consitier principal in consilier superior,
domnul primar prolpune Consiliului loell aprobarea acestuiproiect de Ilotarare.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
fn continuarea sedintei se trece la punetul 6 al Ordinii de zi: Proiect de Ilotarare privind

acordarea unui mandat special unei pensoane pentru a vota Regulamentul de instituire si
administrare a taxei speciale unice de salubrizare pe teritoriul judet;ului Caras-Severin in
Cadrul Adunarii Gonerale a Asociatiilor Asociatie de Dezvoltare fnrtercomunitatre -INTERCOM DESE URI Caras-Severin.
DI Baila Adam propune acordarea acestui mandat special domnuluii Baba Dorin - viceprimarul
comunei Obreja.
Supus spre aprobane, acesta a fost aprotat cu 12 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul 7 al Orrdinii de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
incheierii de contracte de conventie civi}a de prestari servicii pentru reparatii la zona de:
agrement si festivitati din localitatea Obreja, comuna Obreja- initiartor primarul comunei
Obreja.
Domnul primar aratla faptul ca intrucat bugetul comunei Obreja pea nul2015 este mic,
incheierea acestor contracte reprezinta o, solutie pentru diminuarea cheltuiditor, avand in
vedere ca ca daca s-ar incheia contracte cu firme de constructii valorrile acestor contracte ar fi
mari.
Doamna contabil ar:;tta faptul ca pentru jincheierea acestor contracter este necesara si o
rectificare de buget, rectificare pe care o propune spre aprobare.
Supus spre aprobarc), acesta a fost aprobat cu12 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul 8 al Orclinii de zi: Proiect de lfotar:lre privind aprobarea
montarii de indicato,irre de avertizare la l;recerea de pietoni din fata primariei comunei Obreja -initiator Baila Adam.
Domnul Baila adam arata faptul ca a propus acest proiect de hotarare deoarerce in aceaswta
zona au avut loc mai multe accidente, unele dintre ele fiind mortale.
Supus spre aprobare, acest proiect a fost aprobat ca 12 voturi pentm.
In continuare se trecre la punctul 9 al Ordtinii de zi: fntrebari, interpelari, raspunsuri, alte
probleme ale activitartii curente.
La acest punct al orr"dinii de zi, domnul presedinte de sedinta dar cuvantul consilierilor si
primarului comunc,i Obreja.

Dl Arsovan solicita sa se ia masuri perLtru ca cetateanul Mocioni Luca sa nu mai scoata
gunoiul de grajd in srfrada.
Dl primara arata ca *rrata ca s-au scos camerele de supraveghere de ;pe coridoarele din scoli si s-
au inlocuit camerele de supraveghere de pe primarie.
S-au cumparat camere de supraveghere profesionale care se vor pune pe bazilrele de apa de la
Obreja si Iaz si se von: monta camere de supraveghere pe curtea primrariei si se vor monta
camere de supraveghLere in centrale satelo componente ra, ciuta si v:ar.
Domnul primar arata ca menenanta la centralele pe gazse va realiza cu firna Romstal.
Domnul Dragos intre,aba daca se va realiza amenajarea Bistrusului din satul Ciuta.
Domnul primar rasprunde ca deocamdata nu s-a putut realizaaceastar lucrare intrucat bugetul
nu ne perrmite.
Dl primar areata ca clloreste sa betoneze toate strazile din comuna ohrreja.
Dl Briceag intreaba dlaca se va decolmata paraul Axin din satul Iaz.
Dl primar raspunde c:a mai intai trebuie taiat arboretul care acrescut; in albie si abia dupa aceea
se va trece la decolmar.tarea acestui parau.
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