
Mijloc probant: - Incheierea Nr. 122112014 Judecatoriei Caransebes pronuntata in
sedinta publica in data de 04.06.2014 prin care se dispune validarea alegerii domnului
Peia Ion in functia de primar al comunei Obreja judetul Caras-Severin.
Supusa spre aprobare incetarea mandatului de consilier local, cat si de viceprimar al
domnului Peia Ion, aceasta s-a aprobat in unanimitate de voturi de catre consilierii
prezenti la sedinta si se dclara vacant postul de consilier local, cat si cel de viceprimar,
intrucat domnul Peia Ion a fost viceprimarul comunei Obreja.
In continuarea sedintei se trece la punctul5 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare
privind alegerea viceprimarului comunei Obreja.
La acest punct al ordinii ile zi, domnul presedinte de sedinta invita consilierii sa faca
propuneri.
Domnul primar Peia Ion il propune pe domnul Baba Dorin
Domnul Sginci Marin il propune pe domnul Radu Ion
Nemaifiind alte propuneri, presedintele de sedinta citeste lista propunerilor in ordinea
in care au fost facute in vederea inscrierii acestora in buletinul de vot.

Dupa inregistrare candidaturilor se completeaza buletinele de vot.
Exprimarea votului se face prin inscrierea semnului X in interiorul patrulaterului din

dreptul candidatului pentru czre voteaza.
Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata.
Dupa inchiderea votarii Presedintele comisiei de numarare a voturilor procedeazala
deschiderea urnei si citeste cu voce tare la deschiderea fiecarui buletin de vot numele si
prenumele candidatilor care au fost votati.
Se stabileste rezultatul votarii si se prezinta procesul verbal de numarare al voturilor de

catre presedintele Comisiei de validare in plenul consiliului.
In urma numararii voturilor a reiesit urmatorul scor:
Baba Dorin.... 7 voturi.
Radu lon.........0 voturi
Este declarat viceprimar domnul Baba Dorin.
Potrivit art. 57 alin. 7 din Legea nr.21512001, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza
statutul de consilier local.
In continuarea sedintei se trece la punctul6 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare
privind concesionarea sau inchirierea pasunilor alpine si Izlazurilor comunale cu
prioritate crescatorilor de animale din comuna Obreja si doar in cazul in care ramane
excedent, acestea sa fie concesionate sau inchiriate crescatorilor de animale din afara
comunei.
Supus spre aprobare, acest proiect de hotarare a fost aprobat in unanimitate de voturi
de catre consilierii prezenti la sedinta.
In continuare se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind
decolmatarea paraului Iezut si curatirea acestuia de vegetatie in zona in care se
organtzeaza Ruga de la Obreja.
La acest punct al ordinii de zi, domnul primar propune rectificarea bugetului, in sensul
ca sa se treaca suma de 50 mii lei prevazuta pentru confectionarea de mese si scaune la
Caminul Cultural Obreja, pentru decolmatrarea paraului Iezut.
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost aprobata in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul8 al ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind vanza;re
sau inchirierea unei suprafete de 102 mp de teren (nr. top. 80) din satul Ciuta catre
doamna Besteliu Ancuta, domiciliata in satul Ciuta.


