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Conform Dispozifiei Primarului si a Convocatorului, Primarul comunei Obreja a

convocat qedinta ordinard din data de 21.09.2017,la gedinfd participdnd un numdr de 13 din
totalul de 13 consilieri. o

in inceperea qedintei, constat6nd cd mandatul pregedintelui de qedin!6 s-a incheiat, se

trece la alegerea unui nou pregedinte de qedin!6. Astfel, consilierul Carebia Nicolae propune
pentru funclia de pregedinte pe consilierul Briceag- Naia Florentin-Eugen, propunere care este

adoptatd cu unanimitate de voturi.
Primarul comunei Obreja, Peia Ion, roagd preqedintele de qedin{6 sd dea citire ordinii

de zi, care este urmdtoarea:
l. Prezentarea qi supunerea spre aprobare a Procesului verbal al gedinfei anterioare;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea valorii de investilie gi solicitarea unei scrisori de

garanlie pentru implementarea proiectului "Modernizarc strdzi pe rma comunei Obreja,
judeJul Caraq-Severin

Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
3. Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei

Obreja pe anul 2017.

^ Inifiator proiect: Primarul comunei Obreja - Peia Ion
4. Intrebdri, interpeldri, rdspunsuri; alte probleme ale activitdfii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate de catre consilierii
prezen[i la qedinti.

Se trece a;adar la.punctul I de pe ordinea de zi, prezentarea si aprobarea Procesului
Verbal de la qedinla anterioard. Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat in unanimitate de

cdtre consilierii prezenfi la gedinJd.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotirdre privind
aprobarea valorii de investilie gi solicitarea unei scrisori de garanlie pentru implementarea
proiectului "Modernizne strdzi pe raza comunei Obreja, judelul Caraq-Severin. Primarul
comunei Obreja , Peia Ion, in calitate de inifiator, prezintL acest proiect de hot6rAre. LuAnd act
qi de Raportul de specialitate la acest proiect, precum qi de avizul favorabil al comisiei 1-

Comisia pentru activitdfi economico-financiare, agriculturd, arrcnajarea teritoriului Ei
urbanism, protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd
acest proiect de hotirdre cu 13 voturi pentru.

Pe locul 3 pe ordinea de zi se afld inscris proiectul de hotirdre privind rectificarea
bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Obreja pe anul 2017.

Dup[ expunerea acestui proiect de cdtre inifiator, ludnd act qi de raportul de

specialitate qi de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. l- Comisia pentru activitdfi
economico-financiare, agriculturE, amenajarea teritoriului ;i urbanism, protecfia mediului gi

turism din cadrul Consiliului Local Obreja, consilierii adoptd acest proiect de hotdr6re cu 13

voturi pentru.



Ultimul punct pe ordinea de zi este: intrebdri, interpel5ri, rdspunsuri, alte probleme ale
activitdlii curente.

Viceprimarul Gheorghevici Nicolae Alin prezintd, rezultatele analizelor efectuate
asupra apei prelevate din fdntAnile publice de pe raza comunei Obreja.

Consilierul Radu Ion propune efectuarea cu celeritate a demersurilor in vederea
valorificdrii masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd a comunei Obreja
cuprinse in APV 960 BUCURUSU MARE.

ConstatAnd cd nu mai sunt intrebdri sau alte probleme de discutat la acest punct de pe
ordinea de zi, domnul primar Peia Ion, impreuna cu presedintele de qedinfa, multumesc
consilierilor prezenti pentru participarea la gedinta si declara inchise lucrarile acestei qedinfe.
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