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nului presedinte de sedinta

D-nul presedinte da citire Ordinii de zi:

l.Prezentarea si aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara.
etului de venituri si cheltuieli

emLe ale activitatii curente.
bata in unanimitate de voturi de catre consilierii

In continuarea sedintei se trece la punctul I al Ordinii de zi: prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anierioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 1l l,oturi pentru.
rn continuare se trece la punctul2 at ordinii de zi; Proiect de Hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli
D-na contabil arata ca prin adresa administratiei jiudetene a finantelor publice Caras-Severin, i
trimestrul II ni s-a repartwat suma de 915 mii lei si prezinta Consiliuluilocat proiuecful
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli altcomunei obreja
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost vortata cu ll voturi pentru de catre consilie4ii
prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul3 al Ordlinii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri,
alte probleme ale activitatii curente.
La acest punct al ordinii de zi, domnul presedinte rle sedinta da cuvantul consilierilor si
primarului comunei Obreja.
Dl Dragos propun€ montarea unui ceas electronic iin localitatea ciuta si unul in localitatea var si
mai propune repararea fantanii arteziene din localitatea Ciuta si achizitionare de vesela la
Caminul din localitatea Ciuta.
Dl Groza propune achizitionarea de mese, scaune si vesela la Cainul Culturpl din localitatea
Obreja.
Dl. Primar arzta ca trebuie achizitionate tomberoane pentru peturi pentru localitatea Ciuta"
DI. Baila solicita montarea unei lampi in stalpul din fata casei Mocioni.
D-na Dragan soxicita montarea unei lampi in fata casei Murariu.
Dl primar arata cas-a inceput curattirea de vegetatie la puturile de apa potabila si ca doresti sa
zchizitioneze placute cu denumirea istrazilor.
DI Briceag solicita achizitionarea de camere frig la Caminele din comuna Obreja.
Intrucat nici un consilier nu si-a mai manifestat dorrinta de a interveni la acest iunct al Ordlnii
de zi, domnul primar Peia Ion, impreuna cu doam:na Dragan Ana - presedinte de sedinta,
multumesc consilierilor prezenti pentru participarea la sedinta si deciara inchise lucrarile i

acestei sedinte.
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