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COMI.INA OBREJA
CONSILIUL LOC,AI,

PROCES - VIDRBAL
din12.02.2015

Conform l)ispozitiei Primarului si a Convocatorului, prim:rrul comunei Obreja a
convocat sedinta ordinara din data de 12"02.2015, lar sedinta participand un nr. de 12 consilieri'
absent fiind domnul Dragos lon.
Dl. prinnar deschide sedlinta si da curvantrd domnului Radu Ion - presedinte de sedinta
D-nul presedinte da r:itiire Ordinii de zi:

l. Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal de la sedinta anterioara.

2. Froiect de Hotar:are privind :rprobarea bugertului de venituri sri cheltuieli al comunei
Obreja

3. Froiect de Hotarare privind aprobarea Studiiilor de fezabilital;e pentru Amenajare albie
parau Bistrus, sat Ciutr si amenajal'e pal'au Rovinei, sat Obreja, com. Obreja.

4. Proiect de Hotarare privind aLprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar pe anul rscolar 2015-2'016la nivelul comunei Obreja

5. Froiect de llotarare privind aprobarea scuti:rii de la plata improzitelor si taxelor locale'

precum si de plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabjile in suprafata de pana la 5

ha pentru veteranii dle razboi, vaduvele de razboi, precum pentru vaduvele necasatorita ale

veteranilor de razboiL.

6. Proiect de Ilotarare privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de 669 mp din terenul

inscris in CF nr.320'27 Obreja si aprobarrca schimbului de teren intre Consiliul local Obreja si

domnul Mihutoni Za.haria
7. Proiect de Ilol;arare privind arcordarea unui rnandat special urrei persoane pentru a vota

in Cadrul Adunarii (]enerale a Asociatiilror Asociatie de Dezvoltare Intercomunitatre -
INTERCOM DESEIIRI Caras-Severrin

8. Proiect de Hotarare privind arprobarea sprijinirii Bisericii Ortodoxe din satul Ciuta,

comuna Obreja in vederrea renovarii zidului de imprejmuire
9. Proiect de Hol.arare prMnd arprobarea rezhzzrii cadastrului sitematic la nivelul comunei

Obreja
lb. Proiect Hotarare privind instituirea unor reguli cu privire la stabilirea domiciliului si a

resedintei in comuna, Obreja
11. Proiect de Hotrrare privindl modalitatea de plata a redeventei sau chiriei de catre

beneficiarii de contr:rcte de concesiurne/inchiriere pentru pasuni.

12. Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte problleme ale activitatii curente.

Supusa spre apr.ohrare, ordinea de zia fost aprobata in unanimitate de voturi de catre

consilierii prezenti lar sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul 1 al Ordinii de zi: Prezentarea si aprobarea

Procesului Verbal de lar sedirLta anterioara.
Supus spre aprobar€)' acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
In iontinuare se trece la punctul 2 al Ordinii de zi: lProiect de Hotarare privind aprobarea

bugetului de veniturji si cheltruieli al comunei Obreja
Consiliut Local luand act de expunerea de mot 'e a primarului comunei Obreja, de raportul
compartimentului de specialitate, cat si de avizele c:omisiilor de specrialitate din cadrul

Consiliului local Obrejia, aproba in runanimitate de'voturi acest proiect de hotarare.

In continuare se trece la punrctul3 al Ordinii de zi: lProiect de Hotarare privind aprobarea

Studiilor de fezabilitate pentru Amenajare albie parau Bistrus, sat Ciuta si amenajare parau

Rovinei, sat Obreja, com. Obrreja.



Consiliul local luind act de referatul de aprobare al primarului comunei Obreja, in calitatea sa de

inifiator, de raportul compartimentulufl de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului'
precum gi de raportul cromisiei de specialitate a Consjiliului Local, aproba in unanimitate de voturji
acest proiect de hotamne.
In continuare se trece ln punctul4 al Ordinii de zi: lProiect de llotara.re privind aprobarea
retelei scolare a unitartiltor de invatamant preunivenritar pe anul scolar 2015-2016la nivelul
comunei Obreja.
Consiliul local luand act de adresa nrr. 133/09.01.201,5 a Inspectoratului Scolar judetean Caras-

Severin prin care ne instiintezza c iin sedinta Consiliului de Administratie din data de

09.01.2015 s-a emis AYIZUL CONFORM pentru reteaua scolara a unitatilor de invatamant
preuniversitar pe anul 2015-2016, de pe teritoriul admflnistrativ al comunei Obreja, cat si de

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, aproba in unanimitate de voturi acest

proiect de hotarare.
In continuarea sedintei se trece la punctul 5 al Ordinii de zi: Proiect rle Hotarare privind
aprobarea scutirii de lar plata impozitelor si taxelor locale, precum si de plata impozitului
.o.e.puo""tor pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha pentru veteranii de razboi,

vaduvele de razboi, precum si pentru vaduvele necasatorita ale veteranilor de razboi.

Yhzdndexpunerea de motive la proiectul de hotirirre privind aprobarrea scutirii de la plata

impozitelor si taxelor locale si de la plata impozitului corespunzator tierenurilor in suprafata de

pana la 5 ha pentru veteranii de razboi si vaduvele necasatorite ale vreteranilor de razboi, in
conformitate cu preved,erile Legii nr,,44ll99l privirrd veteranii de razboi, precum si unele

drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, modificata prin Legea nr.30712007

Luind in considerare avizele comisiilor de specialil;ate ale Consiliuluri Local al comunei Obreja.

Consiliul local aproba iin unanimitate de voturi acesrt proiect de hotarare.

In continuare se trece la punctul 6 al Ordinii de zi: .Proiect de Ilotaratre privind aprobarea

dezlipirii unei suprafete de 669 mp din terenul inscris in CF nr.32027 Obreja si aprobarea

schimbului de teren intre Consiliul local Obreja si clomnul Mihutoni Zahariz.
Luand act de Documentatia Tehnica privind Planul de amplasament si delimitare a

imobilului intravilan lorc. Ciuta, comuna Obneja inscris in Ctr'32027 Obreja in suprafata de

2826mp.din localitatea Ciuta, comuLna Obreja. intocmita de catre P.F'A PAIIAINTE DUMITRU

Luand act de Sentinta Civila nr. 11570 pronuntatta dle catre Tribunalul Caras-Severin

pronuntata in sedinta publica din data de 23 noiembrie 2013 prin ca,re Consiliul local al

iomunei Obreja este oL[gat sa adope o hotarare prin care sa solutioneze cerere reclamantului

Mihutoni Zaharia inregistrata sub nr. 166712010

Yazand expunerea de motive a primarului comuneirObreja;
Vazand raportul connpartimentului rile specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului

comunei Obreja;
yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja, Consilliul local aproba in

unanimitate de voturi acest proiect cle hotarare.
In continuare se trece la punctul T alL Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind acordarea unui

mandat special unei persoane pentru a vota in Cadrrul Adunarii Generale a Asociatiilor

Asociatie de Dezvoltare Intercomuniitare - INTERCOM DESEIIRI Caras-Severin.

linind cont de prevederile art.2l, alin. 1, din Statutul Asocia{iei dre Dezvoltare

Intercomunitari " D{TERCOM DE$EURI " Carar; - Severin;

Vazand expunerea de motive a primarului comunejiOhreja;
Vazand raportul compartimentului dre specialitate rlin cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Obreja;
yazand avwelecomisiilor din cadrulL Consiliului local Obreja, Consilliul local acordi rrandat

special domnului Peia ton de a vota'in Adunarea Generall a Asocialilor - Asocia{iei de

Dezvoltare Intercomunitari " INT.ERCOM DE$IIIJRI " Carag - Severin pentru aprobarea

documentatiei aferente desfbsurlrii licitatiei privind desemnarea opreratorilor de colectare din

cadrul Proiectului " Sistemul Integratt de Management al Deseurilor in judetul Caras - Severin "
In continuarea sedintei se trece la punctul 8 al Ordjinii de zi: Proiect de Hotarare privind
aprobarea sprijinirii Bisericii Ortodoxe din satul Ciuta, comuna Obrreja in vederea renovarii

zidului de imprejmuire.



Luand act de solicitarea preotului parroh al Parohie,i Ortodoxe din lorcalitatea Ciuta prin care
solicita Consiliului local Obrreja alocarea unei sume de bani pentru nenovarea zidului de
imprejmuire la Biserica ortodoxa dirr localitatea Cirlta
Vazand expunerea dr: motive a primarului comunei Obreja;
Vazand raportul compartimentului de specialitate clin cadrul aparatrului de specialitate al
primarului comunei tObreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrull tConsiliului local Obreja, Consiiliul local aproba sprijinirear
Bisericii Ortodoxe din satul Ciuta, cornuna Obreja iin vederea renovarrii zidului de imprejmuire.
iar suma ce se va aloca din trugetul llocal pentru aceasta lucrare se rra stabili in bazt unui devizt
de lucrari aprobat de catre Consiliul Local Obreja.
In continuare se trerce la punctul 9 al Ordinii de zi: Proiect de Elotarare privind aprobarear
realizarii cadastrului sitematic la nivellul comunei Otbreja.

Luand act de prrevederil,e Legii nr. 711996 a cadlastrului si publicitatii imobiliare, cat si de
prevederile Ordinului nr.l/2014:rl Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru

si Publicitate Imobiliiara, privind ap,robarea Specificatiilor tehnice p,entru lucrari de
inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul inte,grat de cadastru si carte funciara continute
in documentatiile de rrtribuire a contractelor pentru lucrari de cadastlru
Vazand expunerea dr: motive a prim:rrului comunei Obreja;
Yazand raportul compartimentului cle specialitate dlin cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Obreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja, Consiljiil local aproba in
unanimitate de voturi acest Project de hotarare.
In continuare se trece la punctul 10 arl Ordinii de zi: Proiect f{otarare privind instituirea unor
reguli cu privire la stabilirea domicilir:rlui si a resedintei in comuna Obreja.
Luand act de prevederile OUG nr. 911/2005 privind evidenta, domiciliiul, resedinta si actele de

identitate ale cetatenilor romani.
Avand in vedere faptul ca in ultima perioada de timp unii cetateni roamani care si-au stabilit
domiciliul sau resedinta in comuna C)breja au avut rlebite, fapt care a condus la preluarea
acestor debite de catre Primaria comunei Obreja
Yazand expunerea de motive a prim:u'ului comunei Obreja;
Yazand raportul compartimentului dle specialitate dlin cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Obreja;
Yazznd avizele comisiilor dirL cadrul Consiliului locral Obreja, Consilllul local hotaraste in
unanimitate de voturi ca cetatenii roamini care doresc sa-gi stabileasca domiciliul sau resedinta
in comuna Obreja trebuie sa se prezinte la Primariar comunei Obreja cu Certificat Fiscal de la
ultimul loc de domiciltiu.
In continuare se trecer la punctul 11 aI Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind modalitatea de

plata a redeventei sau chiriei de catre heneficiarii de contracte de concesiune/inchiriere pentru
pasuni.
Luand act de prevederile OUG nr. 3zll20l3 privind;privind organizat'ea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si p,entru modific,area si completarea Legii fondului
funciarnr. 18/1991
Yazand expunerea dermotive a primarului comunei Obreja;
Yzzand raportul compartimerntului dle specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Obreja;
Vazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului locrl Obreja, Consiliiul local, in unanimitate de

voturi hotaraste ca plata redeventei sau chiriei datorrata de catre beneficiarii de contracte de

concesiune sau inchiriertffi$f#ll?:ii,]l,Xtii1fr:it"Tt;t 
se va achita pana in data de 31

rilecembrie a anului in curs.
- 10 Yo ditnvaloarea chiriei sau redeventei se va achita pana in data 31

martie a anului urrtaltor anului in curs.
In continuare se trece la punctul 12 al Ordinii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte
probleme ale activital;ii curente.

,/'



Intrucat nici un consilier nu si-a mai manifestat dorinta de a interveni la acest punct al Ordinii

de zi, domnul primar Peia Ion, impreuna cu domnul Radu Ion - presedinte de sedinta'

multumesc consitierilor prezenti pentru participarea la sedinta si declara inchise lucrarile

acestei sedinte.

CONTRASEMNEAZA
SEcRETAR,

AR$OVAI\ TEODOR

PRESEDINTE DE SEDINTA


