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PROCES. VERBAL
din 31.03.2014

Conform Dispozitiei Primarului si a Convocatorului, viceprimarul comunei
Obreja a convocat sedinta ordinara din data de 31.03.2014112 sedinta participand un nr.
de 12 consilieri, absent fiind domnul consilier Radu lon
Dl. viceprimar deschide sedinta si da cuvantul domnului presedinte Rudila Rusalin.
D-nul presedinte da citire Ordinii de zi:

l.Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea cesionarii catre Consiliul Local al

comunei Zavoi a contractelor de concesiune pentru pasunea alpina incheiate intre
Consiliul Local Obreja si proprietarii de animale

3. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Obreja

4.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 1 al Ordinii de zi: Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat ctu12 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
aprobarea cesionarii catre Consiliul Local al comuneiZzvoi a contractelor de
concesiune pentru pasunea alpina incheiate intre Consiliul Local Obreja si proprietarii
de animale.
La acest punct al ordinii de zi, domnul viceprimar Peia Ion, explica modalitatea de
deblocare a suprapunerilor la APIA a fermierilor din comuna Obreja.
Supus spre aprobare, acest punct al ordinii de zi a fost aprobat in unanimitate de voturi
de catre consilierii prezenti la sedinta.
In continuare se trece la punctul3 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja.
Dl Peia propune rectificarea bugetului in sensul sa se treaca 100 mii lei de la drumul
agricol Calova si 100 mii lei de la avizele pentru canalizare pentru reabilitarea strazilor
Morii, Nucilor si Cozia din localitatea Obreja.
Supus spre aprobare, acest punct al ordinii de zi a fost aprobat in unanimitate de voturi
de catre consilierii prezenti la sedinta.
In continuare se trece la punctul4 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.
Dl viceprimar arata ca monumentul Eroilor din comuna Obreja se va restaura complet,
iar imrejmuirea acestia se va placa cu marmura si intre stalpi se va pune gard de inox.
Totodata mai arat ca s-au contractat lucrai la dispensarul uman din localitatea Obreja
si ca au inceput lucrarile, iar tomberoanele sunt platite integral si trebuiesc impartite in
localitatea Obreja pentru familiile care au platit taxa de ridicare a gunoiului menajer-


