
R.O IA
JI.IDETUL CARAS.SEVERIN
COMIINA OBREJA
CONSILruL LOCAL

abrsent fiind domnul Ursachi Traian.
D[. primar deschide sedinta si da cuvantufl doarn4ei Dragan Ana - presedinto de sedinta

D-na presedinte da citire Ordinii de zii

1. Prezentarea si aprobarea Procesufui {erbal dp la sedinta anterioara.

2. Proiect de Ilotarare privind luarea,unQr masupi in ceea ce priveste cainii fEra stapan de pe

raza counei Obreia.
iS.C.C ,care
aandez Calova, andezit

4a Obreja.
ii din localitatea Obreja, comuna Obreja
[imb de teren pentru amenajarea unui teren de

minifotbal in comuna Obreja.
ului de venituri si cheltuieli.
nr.23130.04.2015

rfi Consiliului Local Obreaja catre Ocolul Silvic
r'e a unei cantitati de masa legrnoasa pe picior

cqsteia prin licitatie publica.
e ale activitatii curente.

Srapusa spre aprobare, ordinea de zi a] fosf aprob4ta in unanimitate de voturi de catre consilierii
prezenti la sedinta.
in continuarea sedintei se trece ta punptul 1 al OrSinii de zi: Prezentarea si aprobarea

Froces Verbal de la sedinta antcri$ar4.
Supus aprobare, acesta a fost aproba]t cu L2 voturi pentru.

plica faptul ca exista posibilltatea incheierii
elu Rosu.
zil Proiect de Hotarare privirnd analizarea
ntioneaza sa desfasoare activitati de exploatare
ulmeazn fi transportat pe drumurile din

cat si

t2
cear



[n continuarea sedintei se trece na pu4ctufi 4 al ordinii de zi: Proiect de Hotarrare privind

Supusa spre aprobare, aceasta propuFerq a fost votata cu 12 voturi pentru do catre consilierii
prezenti la sedinta.

voturi pentru.
In continuare se trece la punctul6 aX Qrdipii de zir Froiect de Hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli.

p unei Obreja, Consiliul [ocal aproba acest Proiect de hotarare cu 12
v
In continuare se trece la punctul 7 al Qrdifii de zir Proiect de Hotarare privind modificarea
I{CL nr" 23/30.04"2015

Consiliul

ind

voturi pentru.

La punct al ordinii de zi, dom$ul presedinte de sedinta da cuvantul consilierilor si
pri lui comunei Obreja.

cu cheltuielile efectuate din bugetul local.
e 4 apei pluviale in toata comuna Obreja.
la un proiect pe fonduri europene pentru
re intra si realizarea acestor rigole.
npiar pentru repararea acopsrisului la biserica

D[ primar arata faptul ca se incearca o coqlpensare cu S.C. Minuc SRL ca in schimbul taxei de
de peiaj, acxeasta societate sa dea lemn[rl n]ecesar pentru repararea acoperisului de la biserica

contencios administrativ in ceea ce prir{estQ rezilienea eontractului de asociere ln participatiune
incheiat cu S.C. Vialtero Energy SiRL"
D[ Briceag Naia solicita primarului cor4unpi Obrejg sa se repare si sa se vopsorsca locurile de
joaca din localitatile Obreja si laz.
Intrucat nici un consilier nu si-a m[i $anifestat dorinta de a interveni la acest punct al

Ordinii de zi, domnul primar P'eia lpn, impreuna cu doamna Dragan Ana - presedinte



dLe sedinta, nnultmmesc consiiierifulr nlrezearti penitnu partieiparea la sedinta si declara
ill,chise lucrarile acestei sedinte.

PI{ESEDINTE DE SEDINTA
DR.AGdN A,NA
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