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conform Dispozitiiei Primarului si a convocatorului, primarul comuneiobreja a convocat sedinta orrfliaala din data dle 16.12.2014,lasedinta participand un nr.de 13 consilieri.
Dl' primar deschide sedinta sti propune alege,rea unui nou presedinte tle sedinta,intrucat mandatul domnurui,petrescu Mircia a aexpirat.
Dl' Arsovan Trand )une pe dr Radu p,entrir o perioada de t.ei runi.
Supu-sa spre aprob' Lp"opoo."" a fust votata in unanimitate de voturi de catreconsilierii prezenti
D-nul presedinte d:r citire Ordinii ile ziz

1. Prezentarea lii aprobarea Procesului VerbalL de la sedinta anterioara.
2' Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltlieli al comuneiObreja.
3' Proiect de Hortarare privind aprobarea Orgarnigramei si a Statului de:functiuni alConsiliului Local Obreja

4' Proiect de Hotarare privind aprobarea into,cmirii Amenajamentului lSilvo pastoral pentrupajistile permanente 
1flate in proprietatea Consiliiullui Local Obreja, in conlformitate cuprevederile oUG nr. 34/2013 privind organtzarea, ardministr"""" si exploatrrea pajistilor

permanente si pentru modificarea si completarea Lregii x.ondului - I

5. Proiect de Hor;arare privirnd aprobarea a-en'a;u.ii drumu elor de
scurgere a apelor pluviale la put.rile si bazinul de s00 mc din loc una
Obreja

6' Proiect de Holarare privind aprobarea curaxirii de vegetatie si decolmatare a paraului
Iezut din localitatea Obreja pe portiunea cuprinsa intre strada Coziasi strardzr Garii.

7' Proiect de Hotutrare privind aprobarea acordarii de pungi de Craciun prescolarilor si
elevilor din comuna Obreja.

8. Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte probJleme ale activitatii curente.
Supusa spre aprobare, orrilinea de zi a fost aprobata in unanimita:te de voturi de

catre consilierii prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul l al Ordinii de zi: Prezentarera si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprobar,e, acesta a fost aprobat cu lii voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii dte zi: Proiect de Hotarare privind rectilicarea
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja,
Consiliul Local luand act de Bxpunerea de motlive a primarului comunLei Obreja si de

raportul compartimentului de specialitate, aprorba in unanimitate de ri,oturi acest
proiect de hotarare.
In continuarea sedilntei se trecre la punctul3 al Ordinii de zi: proiect der Ilotarare privind
aprobarea Organigrarnei si a Statului de functiuni al Consiliului Local Obre.ia.

Consiliul Local luand act de llxpunerea de motive a primarului comri'ei Obreja si de
raportul compartimrentului de specialitate, cat si de avizul ANFP nr.5;0029/2014 privind
functiile publice din cadrul apaLratului de speciallitate alprimarului comunei Obreja,jud. Caras-Severin, aproba in unanimitate de rrorturi acest proiect de hoi;arare.
In continuarea sedintei se trece la punctul 4 al ondinii de zizproiect de lfotarare privind
aprobarea intocmirii l\menajamentului Silvo Pasto,nnl pentru pajistile permarnente aflate in



Consiliiului Local Obreja, in conformit t.nr.34l20l3 privindadminiistrarea si elKploatarerpajistiikrr rpodificarea sicompletarea Legii Fondului F.unciar nr. 1g/1991.
consiliul Local luand act de i0xpunerea de motive a primarului comunei obreja si deraportul compartiimentului tle specialitate, arproba in unanimitate dre voturi acestproiect de hotarar,e.
rn continuare se trece Ia punctul5 al ordinii de zi: Proiect de rrotarare privind aprobareaamenajarii drumului dc acces si a rigolelor de scurgere a apelor pluviale la iuturite si bazinul de500 mc din localitatea Obreja, 

"o-uoa Obreja. 
e --F

consiliul Local l'arnd act de Expunerea de mortive a primarului comunei obreja si deraportul compartilnentului dle specialitate, aproba ii unanimitate de ivoturi acestproiect de hotarare.
In continuarea sed.intei se trece la punctul 6 arl ordinii de zi: proiect d* ffrotarare privindaprobarea curatirii de vegetatie si decolmatare a paraului rezut din localitaLtea obreja.Consiliul Local luand act de rDxpunerea de mit'ive a primarului comlpei obreja si deraportul compartirnentului de specialitate, aproba ii unanimitate dervoturi acestproiect de hotararer.
In continuarea sediintei se tret:e la punctul 7 al ordinii de zi: proiect der Irotarare privind
aprobarea acordarii de pungi de Craciun prescohrilor si elevilor din comunp Obreja.
Consiliul Local luarnd act de flxpunerea de mrotive a primarului comumei obreja si deraportul compartinnentului de specialitate, aproba in unanimitate de voturi acest
proiect de hotarare.
In continuarea sedintei se trecre la punctul8 al ordinii de zi: Intrebari, interpelari,
raspunsuri, alte probleme ale aclivitatii curente.
La acest punct al otdinii dle zi, domnul presedimte de sedinta da cuvanfml consilierilor siprimarului comunei Obreja.
Dl primara arata cal s-a reusit achizitionarea buldoexcavator si ca ma doreste sa
achizitioneze un tractor mic, uLn aparat de sudlura prin electrofuziune necesar la
intervbentiile de la rsistemul dealimentare cu ilpa, un generator electric si un redresor.

Intrucat nici un con.silier nu si-a mai manifestat dorinta de a intervenii[a acest punct aI
Ordinii de zi, domnul primar JPeia lon, impreuna cu domnul Radu Ion - presedinte de
sedinta, multumesc consilierilor prezenti pentru participarea la sedintta si-declara
inchise lucrarile acestei sedinte.
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