
ROMANIA
JI'DETUL CARAS.SEVERTN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES. VERIIAL
din 30.07.2015

ei yocatorului, primarul comunei Obreja an 4 sedinta participand un nr. de 1l consilieri,N si Radu Ion.
i a unui nou presedinte de sedinta pe o perioada de

Dl Sginci Marin ilo propune pe domnul GrozaMoise.
Propusa spre aprobare aceasta prolpunere a fost votata cu 1l voturi pentru.

D-nuI presedinte da citire Orrlinii de zi:
1. Prezentarea si aprobarealprocesului verbal de Lr sedinta anterioara.
2. Proiect de Ilotarare privind recfificarea
3. Proiect de Ifotarare privinLd analizarea st
pentru semestrulll al anului 2;015 gi stabilirea
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Org
propriu al primarului comunrei Obreja.
5. Proiect de I{otarare privinrl aproharea deplasarii Formatiei de dansuri populare OBREJANA
la festivalul de folclor de la V:rlea lui Liman.
6. Proiect de Ifotarare privind luarea unor masuri in urma Petitiei locuitorilon din localitatea
Obreja, comuna Obreja nr.l'7ll/10"07.2015,prin carre ni se semnaleaza cape DJ 6g0 A se
transporta piatra si lemn cu masini rde mare tonaj farpt ce conduce din cauzi trepidatiilor la
crapaturi la cladiri.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarrii de placute cu denumirea strazilor din
comuna Obreja.
8. Analizarea Cererii nr. 1850,/17 .07.2015 a domnuluLi Otelariu fonut domiciliat in satlaz,
comuna Obreja, nr.20
9.Intrebari, interpelari, raspuLnsuri, alte probleme ale activitatii curente.

Supusa spre aprobare, ordine:r de zi a fost aprobata in unanimitate de voturi de catre consilierii
prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul I al Ordinii de zi: Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedintn anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 1l voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proielt de Hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli
Supusa spre aprolbare, aceasta propunere a fost votata cu ll voturi pentru de rsa11s consilierii
prezenti la sedintur.
fn continuare se trece Ia punctul 3 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind analizarea
stadiului de inscriere a datelor in Registrut Agricol pentru semestrul I ai anuluri 2015 gi
stabilirea misurilor pentru eficientizarea acestei activitifi.
Yhzind Expunerea de motive a dornnului Primar Preia Ion gi raportul de specialitate al

Compartimentului Agricol, Consiliul local aproba cu 11 voturi pentru acest'proiect de Hotarare.
In continuarea seolintei se trece la purnctul 4 al Ordinjii de zi: Proiect de Hota'rare privind
aprobarea organigramei si Startului de functii din aparatul propriu al primarurluicomunei
Obreja.
La acest punct al ordinii de zi clomnul primar propune transformarea postului vacant din cadrul
compartimentului agricol din consilier principal clasa f - nivel studii - superionre in consilier
debutant, clasa I - nivel studii -- superioare.



Supusa spre aprobare, aceastar propunere a fost votarta cu 11 voturi pentru de catre consilierii

prezenti la sedinta.
in continuare se trece la punctul5 al Ordinii de zi: I'roiect de Hotarare privind aprobarea

deplasarii Formatiei de dansuri poprulare OBREJAI{A la festivalul de folclor de la Valea lui
Liman.
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost votstta cu 11 voturi pentru de catre consilierii

prezenti la sedinta.
In continuare se l;rece la puncttul 6 alt Ordinii de zi: lE'roiect de Hotarare privind luarea unor

masuri in urma P,etitiei locuitorilor din localitatea Obreja, comuna Obreja nr.lTll/10.07.2015,
prin care ni se semna..leaza ca pe DJ 680 A se transporta piatra si lemn cu masini de mare tonaj

iapt ce conduce din cauza trepidatiilor la crapaturi la cladiri.
Li acest punct al ordrinii de zi domnrul primar arata faptul ca in urma acestei petitii' a fost

transmisa catre Directia de Arlministrare a Domeniulkui Public si Privat a judetului Caras-

Severin adresa nr.lEl6l24.0?'.2015 prin care s-a cerut sprijinul acestei institutii in rezolvarea

acestei probleme.
Consitiul local imLputrtrniceste primarul comunei Ohrreja pentru a face toate diligentele necesre

pe langa Directia de Administiare a.Domeniului Pulblic si Privat a judetului Caras-Severin

pentru rezolvareil acestei probleme.
In continuare se trece la punctul 7 al Ordinii de zi: Ilroiect de hotarare privind aprobarea

achizitionarii de placute cu dernumirea strazilor din comuna obreja.
Supusa spre up".ibure, aceasta propunere a fost vot:rta cu 11 voturi pentru de catre consilierii

prezenti la sedinla.
In continuare se trece la punctul 8 al Ordinii de zi: ;\nalizarea Cererii nr. 1850/17.07.2O15 a

domnului otelariiu Ionut domiciliat in sat Iaz, comuna obreja' nr.20.

Analizand aceasta cerrere, consiliul local propune anlanarea pentru sedinta viitoare a acestui

punct al ordinii dle zi pentru v'erificatrea situatiei ac€,stui teren.

in continuarea sedintei se trece la punctu 9 al ordinjii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri,

alte probleme ale actjivitatii curente.
La acest punct al ordinii de zi, domnul presedinte dre sedinta da cuvantul consilierilor si

primarului comuLnei Obreja.
b-na Dragrn arattafaptul ca lLa caminul de scurgere din curtea Caminului Cultural din

localitatea Obreja este necesar a fi pus un capac'

D-nul Dragos .oli"itu achizitionarea de tomberoane pentru gunoiul menajer pentru locuitorii

din localitatea Ciiuta, comuna Obrejla.

D-nul primar aruta case va incerca achizitionarea acestor tomberoane in functie de de pret si de

buget.
D-iul Dragos int,reaba daca s-au facut analize la apa potabila.

D-nul viceprimarr aratz ca aceste analize se fac perirodic'

D-nul Dragos inl;reaba daca s-au facut demersuri prentru canalizare menajera in comuna

Obreja.
D-nul primar arata faptul ca s-a deprus un proiect pentru canalizare menajera pentru localitatile

Obreja, Ciuta si Iaz si se lucreaza la urn proiect penrtru betonare strazi si drumuri comunale in

comuna Obreja.
D-nul Baila soticita sa se continue cu montarea de bralansoare in comuna Obreja'

D-nul petrescu arata faptul ca s-au deteriorat balansoarele si bancile din localitatea Ciuta.

D-nul primara aratz ca se vor repalra.

D-nul Sguo"" sollicita sa se fa'ca curatenie la puturile de apa'

D-nul primar ar rl'
D-nul Sganca Pr ocalitatea

Obreja si totoda
Dl. Groza solicit
Dl primar propune limitarea vitezei pe strada print

Dl. primar propune initierea unui pr,oiect de hotar:rre prin care sa se stabileasca o taxa pentru

consumul de cur.ent, apa si g^r" oitnrule la Caminr:le Culturale din comuna Obreja, consumuri



ocazionate de inchirierea acestor camine
taxa pentru eventuplele stricaciuni care
Dl. Ursachi propunie dotarea CLSU

Intrucat nici un consilier nu si-a mai dqrinta de a interveni la aces( punct al Ordinii
de zi, domnul primpr Peia Ion, im doa$na Dragan Ana - presedin(e de sodinta,
multumesc consilierilor prezenti pentru
acestei sedinte.

PRESEDINTE DE SEDINTA

la sedinta si declara inchflse lucrarile

cONTRASEMNEAZA
SEcRETAR,

AR$OVAN TEODqR

,;
{it:.


