
Dl Baila intreaba daca se poate gasi o forma legala pentru a fi platit domnul Ambrus
Ciprian ca instructor de dansuri in vederea constituirii la nivelul comunei Obreja a unei
formatii de dansuri populare.
Dl Baila intreaba in ce stadiu se afla comuna Obreja cu proiectul de canalizare.
Dl primar raspunde ca s-a intocmit Studiul de fezabilitate si s-a inaintat la Guvernul
Romaniei.
Dl Briceag propune sa se achizitioneze camere frigorifice la caminele culturale din
comuna Obreja.
Dl primara informeaza Consiliul local ca a comandat statia de clorinare pentru
alimentarea cu apa.
Dl primar prezinta o informare asupra problemelor cu care se confrunta Consiliul Local
si Primaria comunei Obreja si anume:

- propune consiliului local achizitionarea unui generator de curent.
- In ceea ce priveste amenajarea unui teren de minifotbal, trebuie identificata o

suprafata de treren intre satele Obreja si laz unde sa se amenajeze acest teren de

minifotbal.
- Subsolurile de la gradinita din Obreja sunt pline de materiale rezultate din

dezafectari, aceste subsoluri trebuind a fi curatate, intrucat in aceste subsoluri se

afla cele doua centrale termice care deservesc gradinita din Obreja. Dl primar
arata faptul ca acest lucru se datoreaza si neglijentei directorului scolii din
Obreja, care nu a cerut sprijinul Primariei pentru a se face curat in aceste
subsoluri.

- Dl primar informeza consiliul local ca s-a realizat un camin de golire la apa
potabila pe strada Cozia din satul Obreja, acest camin fiind necesar pentru
cauratirea apei, in caztl unor lucrai sau reparztii ocazionale la reteaua de apa.

- Dl primar arata ca s-a montat un hidrant suprateran in dreptul Primariei
comunei Obreja, iar pe viitor se impune inlocuirea tuturor hidrantilor subterani
cu hidranti supraterani din satele Obreja, laz, Ciata, acest lucru fiind necesar in
cazul producerii unor incendii pe raza comunei Obreja.

- Dl primar arata faptul ca in ceea ce priveste suprafata de pasune inchiriata
domnului Margelu din satul lazrpe aceasta suprafata exista o supradeclarare si
trebuie rezolv ata aceasta problema.

Dl primar expune faptul ca s-a incercat cosirea pe marginea drumului agricol
Calova cu trctorul si cositoarea primariei, dar nu s-a reusit, intrucat aceasta
cositoare nu se preteaza la o astfel de activitate
- Dl primar arata ca s-a curatat Monumentul Eroilor din satul Iaz si s-au montat

doua lampi pentru iluminatul public
- In satul Var s-au montat de asemenea doua lampi la iluminatul public.
- S-a cosit iarba din curtile scolii din satul laz si satul Var.
- Dl primar arata ca a purtat discutii pentru organizarea Festivalului Achim Nica.
- S-a curatat curtea Primariei, curte care se va incidde prin construirea unui gard

intre Primarie si Dispensarul din Obreja.
- S-au efectuat reparatii la sala de sport, care la ora actuala este functionala.
- Dl primar arzta ca Biserica Ortodoxa din Obreja a primit din sponzorizzrio

parte din tigla necesara pentru schimbarea tiglei vechi de pe casa parohiala din
Obreja, dar aceasta nu este suficienta, iar parintele paroh ltineantu solicita
consiliului local Obreja gasirea unei solutii pentru completarea cantitatii de tigla
pentru casa parohiala.

- Dl primar arata faptul ca Biserica Ortodoxa din Obreja a primit o oferta pentru
modernizarea clopotelor de la Biserica Ortodoxa din Obreja, iar preotul paroh


