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Conform Dispozitiei Prirnarului si a Convocatorului, primarul comunei obreja aconvocat sedinta extraordinara din data de 21.08.i1015, la sedinta participand un nr. de 13
consilieri.
Dl. primar deschide sedinta si da c:uvarntul domnului presedinte de sedinta

D-nul presedinte da citire Ordinii cle zji:

1. Prezentarea si aprobarea procesurui verbal de Ia sedinta anterioara.
2' Proiect de Hotarare privind achizionarea de m,ese, scaune, vesela si camere frig la Camifeh
lulturale din comuna Obreja - --o 

l

3. PfOiect de HOtafafe nrivind modificnren ancvei nr I tq Ifr.r r|r"-^in -- ;r2l2A ,^ .^, , I

Culturale din comuna Obreja
3. Proiect de Hotarare privind modificarea anexei nr.2laIICL Obreja nr. <13/30.10.2014
4. Proiect de Ilotarare privind aprobarea achizionarii unei freze pentru cur.atirea

5. Proiect de Hotarare privind aprorbarea achizitiornarii unei suprafete de teren in vederea
construirii unei capele in localitatear Obreja.
6. Proiect de Hotarare privind achizitionarea de costume populare pentru formatia
OBREJAI\A
7. Proiect de hotarare privind renovarea casei scar.ii Ia blocul de locuinte din localitatea Ob
8. Proiect de hotarare privind amerLajarea de spatiii de ioaca in localitatite Obreja si laz.
9. Proiect de hotarare privind construirea unei terase la intrarea in primaria comunes
10. Proiect de hotarare privind reabilitarea drumu.rilor agricole din comuna Obreja.
11. Proiect de hotanare privin aprobarea inceperiii demersurilor pentru dec,olmat'aie p".u,j
Axin - zona centrala iln localit tealarz. I

12. Proiect de hotarare privind repararea fant
13. Proiect de hotarare privind achizitionarea
14. Proiect de hotarare privind achizitionare d
din localitateaYar
15. Proiect de hotarare privind inchirierea in r
cadrul Dispensarului uman din Obreja
16. Intrebari, interp,elari, raspunsuri, alte problemer ale activitatii curente.
Supusa spre aprobare, ordinea de zi a first aprobatar in unanimitate de voturi d,e catre consilierii
prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece Ia punctul I al Ordinii de zi: Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.

In continuare se trece la punctul 4 al Or,rlinii de zi : lproiect de Ilotarare privind aprobarea
achizionarii unei frez;e pentru curatirea'vegetatiei.

de da

Supus spre aprobare, acesta a fost aprolbat cu 13 voturi pentru. 
i

In continuare se trece la punctul 2 alt Ordinii de zi: I 
"f 

a.
mese, scaune, vesela si camere frig la Carminele Cult I

Viz6nd Expunerea de motive a domnului primar I i

Compartimentului de specialitate, Cons,iliul local ap dl"Hotarare. 
i

fn continuare se trece la punctul3 al Ordinii de zi: Proiect de Ilotarare privinLd modificareaj
anexei nr.2la IICL {)brej a nr. 4313A10,,2014. 

I

Ydzhnd Expunerea de motive a domnului Primar lDeia Ion gi raportul de spe,cialitate al 
i

Compartimentului dre specialitate, Consiiliul local aproba cu 13 voturi pentru acest proiect d]eIlotarare. 
I



VizAnd Expunerea de motive a domnului Primar Peia Ion gi raportul de sprecialitate alCompartimentului dre specialitate, Consiliul local nproba cu 13 voturi pentru acest proiectHotarare.
area sedlintei-se trece la punctul 5 al orsinii de zi: Proiect de Hotarare privind
achizitionarii unei suprafete de teren in vederea construirii unei rcapele in locali

Ydzind Expunerea de motive a domnului Primar Peia Ion gi raportul de specialitate al
Compartimentului de specialitate, Corrsiliul local aproba cu t3 voturi pentru acest proiect
Ifotarare.

Vizand Expunerea de motive a domnuilui Primar lPeia Ion gi raportul de spercialitate al
Compartimentului de specialitate, rCorLsiliul local arproba cu lS voturi pentiu acest proiect
llotarare.
In continuarea serlintei se trece la punctul 7 al Ordinii de zi: proiect de hotarare privi
renovarea casei scarii Ia blocul de locujinte din localitatea obreja.
Ydzind Expunerea de motive a domnului Primar lleia Ion pi raportul de specialitate aI

In continuare se trece Ia punctul 6 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind achizitiona
de costume popular:e pentru formatia rle dansuri OBREJANA.

VizAnd Expunerea de motive a domnului Primar IDeia Ion gi raportul de spe,cialitate al
Compartimentului de specialitate, Conrsiliul local aproba cu 13 voturi pentiu acest proiect
lfotarare.
In continuare se tre,ce la punctul 9 al Ordinii de zi : Proiect de hotarare privin6 construirea
copertine la intrarea in Primaria comuines Obreja.

Compartimentului de specialitate, Consiliul local aproba cu 13 voturi pentrur acest proiect
Hotarare.
In continuare se trece la punctul 8 al Ordinii de zi :l Proiect de hotarare privilnd amenaja
spatii de joaca in localLitatine Obreja si ltaz.

Ydzilnd Expunerea de motive a domnullui primar p,eia Ion giv azan(r Expunerea oe mouve a domnullui Primar.P'eia Ion gi raportul de specialitate al
Compartimentului de specialitate, Consiliul local aproba cu 13 voturi pentru acest proiect
Hotarare.
In continuare se trece Ia punctul 10 al Ordinii de zi : Proiect de hotarare prilind reabilita
drumurilor agricole din comuna Obrej:r.
VIzAnd Expunerea rile motfive a domnullui Primar Peia Ion qi raportul de specialitate al
Compartimentului de specialitate, Consliliul local aproba cu 13 voturi pentiu acest proiect
Ilotarare.
In continuarea sedintei se trece la punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare pri
aprobarea inceperii demersurilor pentru decolmatarre parau Axin - zona centrala in locali
Iaz.
Vizind Expunerea de motive a domnului Primar Peia Ion gi raportul de specrialitate al
Compartimentului de specialitate, Consiliul local aproba cu 13 voturi pentiu acest proiect
Hotarare.
fn continuare se trec:e Ia punctul 12 al Ordinii de zi : Proiect de hotarare privind repararea
fantanilor arteziene din comuna Obrreja.
Ydzind. Expunerea de motive a domnului Primar Peia Ion gi raportul de specialitate al
Compartimentului de specialitate, Consiliul local aprroba cu 13 voturi pentru acest proiect
Ifotarare.
In continuare se trece la punctul 13 al Orrdinii de zi : Proiect de hotarare priviind
de pubele pentru colectarea gunoiului mrenajer.
Viz6nd Expunerea dle motive a domnului Primar Peia Ion gi raportul de speclialitate al
Compartimentului de specialitate, Consliliul local aproba cu 13 voturi pentru incest proiect
Hotarare.
In continuare se trec,e la punctul 14 at Ordinii de zi I Proiect de hotarare privind achizi
de corpuri de iluminat pentru Biserica ortodoxa din locaritatea var.
Yilzinil Expunerea de motive a domnului Primar Peia Ion gi raportul de speciialitate al
Compartimentului de specialitate, Consiliul local aproba cu 13 voturi pentru:rcest proiect
Hotarare.

net



In continuarea sedintei se trece la punctul 15 al ordinii de zi: proiect de holarare privindasigurarea unui spatiu pentru caabine,tul stomatoltogic din cadrul Dispensalului uman dinObreja.
Vizflnd Expunerea de motive a domnului Primar Peia Ion gi raportul de specialitate alCompartimentului de specialitate, Consiliul local :rproba cu 13 voturi pentrru acest proiectIlotarare.
rn continuare se trece la punctul l(i at ordinii de z;i : rntrebari, interpelari, raspunsuri, alteprobleme ale activitatii curente.
La acest punct al ordinii de zi domnul presedinte cla cuvantul consilierilor prezenti la sedinDl Radu propune ca sedintele sa lie convocate dupa amiazarintrucat o parte dintre consil
sunt la serviciu si nu pot ajunge ra sedinta decat dLpa ora 16

11':1":,_11|rn 
consilier nu si-a.mai manifestat do,iinta de a interveni Ia acest punct al

i::::.1"^T:ll{:li.: *"ia ron,.impreuna cu.domrrutGroza Moise _;;;il;JI seointa,
n J a 

""i."" i".trri."-r-"" "u "il"acestei sedinte.
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