ROMANIA
JUDETUL CARAS.SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
din28.02.2014

Conform Dispozitiei Primarului si a Convocatorului, primarul comunei
Obreja a convocat sedinta ordinara din data de28.02.2014r1a sedinta participand un nr.
de 10 consilieri, absenti fiind domnii consilieri Carebia Nicolae, Groza Moise si Petrescu
Mircea Dan, cat si domnul primar, din motive de sanatate.
Dl. viceprimar deschide sedinta si da cuvantul domnului presedinte Rudila Rusalin.

D-nul presedinte da citire Ordinii de ziz
l.Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
2. Proiect de Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Obreja nr.2
din27.01.2014
3. Intrebari, interpelari, 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 sedintei se trece la punctul I al Ordinii de zi: Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu L0 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului Local Obreja nr. 2 din 27.01.2014
La acest punct al ordinii dezi, domnul viceprimar arata faptul ca primarul comunei
Obreja nu poate fi si reprezentant in adunarea Generala a Membrilor Asociatiei GAL
TARA GUGULANILOR si propune inlocuirea domnului primar cu dl. consilier

Argovan Trandafir.
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost aprobata in unanimitate de voturi de
catre consilierii prezenti la sedinta.
In continuare se trece la punctul3 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
prezenti la sedinta.
DlLazar Dorel solicita repararea capacului de la hidrantul din fata Caminului Cultural
din satul Var si mai solicita initierea unui proiect de hotarare pentru stabilirea
masurilor ce se impun fata de transportul de material lemnos pe DF 4Yar si DC 4lazVar cu masini cu masa totala mai mare de 7,5 to.
Dl Peia arata faptul ca pentru evenimentele de la Caminul Cultural din Obreja nu se
platesc utilitatile, respectiv apa, curent, gaz si propune ca la sedinta urmatoare sa fie
invitat si domnul Ivanescu Nicolae director de Camin Obreja.
Totodata dl Peia propune sa se rezolve problema cu instalatia de climatware de la
Caminul Cultural Obreja si mai propune gasirea unei solutii pentru a fi remunerat
domnul Vaduva lon, care ne face diferite servicii la iluminatul, public din comuna
Obreja.
Dl Sgincfl propune initierea unui proiect de hotarare in acest sens.

