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Conform Dlispozitiei Primarrului si a Convocatorului, primarul comunei Obreja a
convocat sedinta ordinara din data de 30.09.2015, la sedinta participand un nr. de 10 consilieri
absenti fiind Radu lon, Dragan Ana si Ursachi Traian
Dl. primar deschide s€dinta si da currantul domnului presedinte de sedinta

D-nul presedinte da c:jitire Ordinii de zi:

1. Prezentarea si ap.robarea procesullui Verbal de la sedinta anterioara
2. Proiect de Hotararre privind bel;onarea unor strazi din comuna Obreja
3. Proiect de Hotararre privind as:faltarea unui segment din DC 4 si a unui segment din
DC 12

4.. Project de Hotarare privind aprrobarea modificarii Anexei nr.2la HCL nr.
43130.102014 privind taxele speciarle locale pe anul2015.
5. Proiect de hotarare privind participarea Comunei Obreja la accesarea finantarilor
nerambursabile dinLBugetul Uniunii Eurpene asi Fondul European Agricol pentm
Dezvoltare Ruuala '.i1014 - 2020 (PNDR) prin proiectul aferent "SubmasuriiT.2 -
nlnvestitii in crearea si modernizarea infrastructurii debaza la scara mica'.
6. Proiect de Hotararre privind tercerea unor terenuri in domeniul public..
T Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte probleme ale activitatii curente.
Dl primar propune sa se suplimenLteze ordinea de zi cu un nou punct si anume:
Supunere spre aprorbare a cererii domnului Carebia Nicolae din satul Var, comuna
Obeja pentru inchitrierea unui sutrlrafete de teren de 150 mp pentru amplasarea ullui
c zaln de tuica.
Supusa spre aprobarre, aceasta propunere a fost adoptata in un animaitate de voturi de

actre consilierii prezenti la sedintru
Asfel, punctul 7 al ordini de zi var fi : Supunere spre aprobare a cererii domnului
Carebia Nicolae dim satul Var, comuna Obeja pentru inchirierea unui suprafete de teren
de 150 mp pentm amplasarea unui cazan de tuica., iar punctul S al Ordinii de zivnfrz
Intrebari, interpelani, raspunsuri, alte probleme ale activitatii curente.
Supusa spre aprobarnr, ordinea 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 sedinta anterioara. Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal dr: la
sedinta anterioara.
Supus spre aprobare,, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind betonarea
unor strazi din comuna Obreja.
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;
Yazand raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului pro,riu al
primarului comuneii Obreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja, Consiliul local aproba cu 10

voturi pentru acest ptt'oiect de Hotarare'
In continuare se trece la punctul3 at Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind asfaltarea
unui segment din DC 4 si a unui siegment din DC 12.

Vazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;



Vazand raportul cormpartimentului de specialitate din cadrul aparatului proriu al
primarului comuneii Obreja;
Vazand avwele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja, Consiliul local aproba cu 10

voturi pentru acest proiect de Hotarare.
In continuare se trece,la punctul4 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
modificarii Anexei rrr. 2 la HCL nr. 43130.102014 privind taxele speciale locale pe anul
2015.
Yazand expunerea rle motive a primarului comunei Obreja;
Vazand raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului proriu al
primarului comuneji Obreja;
Vazand avuele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja, Consiliul local aproba cu 10

voturi pentru acest proiect de Hotarare.
In continuarea sedintei se trece la punctul 5 at Ordinii de zi: Proiect de hotarare privind
participarea Comunei Obreja la accesarea finantarilor nerambursabile din Bugetul
Uniunii Eurpene asi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruuala 2014 - 2020
(PNDR) prin proiec:tul aferent'6Submasurii7.2 - nlnvestitii in crearea si modernizarea
infrastructurii de bzlzala scara mica'.
Yazznd expunerea rle motive a primarului comunei Obreja;
Yazand raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului proriu al
primarului comuneji Obreja;
Vazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja, Consiliul local aproba cu 10

voturi pentru acest proiect de Hotarare.
In continuare se trece,la punctul6 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind tercerea
unor terenuri in domeniul public.
Yazand expunerea rle motive a primarului comunei Obreja;
Vazand raportul co.mpartimentului de specialitate din cadrul aparatului proriu al
primarului comuneji Obreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja, Consiliul local aproba cu 10

voturi pentru acest proiect de Hotarare.
In continuare se trecer la punctul 7 at Ordinii de zi: Supunere spre aprobare a cererii
domnului Carebia l{icolae din satul Var, comuna Obeja pentru inchirierea unui
suprafete de teren dte 150 mp pentru amplasarea unui c zan de tuica.
Supusa spre aprob&rr€, tc€tsta cerere a fost probata in unanimitate de voturi de catre
consilierii prezenti la sedinta, iar inchirierea acestei suprafete se va face dupa
delimitarea acestei suprafete printr-o schita topografica intocmita de catre un expert in
masuratori topografice si in urma unui raport de evaluare intocmit de catre un
evaluator aatortzat.
In continuare se trece la punctul 8 al Ordinii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte
probleme ale activitatii curente.
La acest punct al ordiinii de zi domnul presedinte da cuvantul consilierilor prezenti la sedinta.

D-na Gasp ar arata taptul ca pe santurile din fata caselor nu se scurg apele pluviale.
D-nul primar expune faptul ca trebuie refacute rigolelel de scurgere a apelor pluviale,

care este o chestiune de durata.
Dl Sganca arata faptul ca tebuie construite doua podete, unul la Gorita Muntenu si unul
la Pianu.
Dl primar arata faptul ca s- achzitionat o tocatoare pentru a se face curatenie pe

domeniul public.
Dl primar mai arat:r faptul ca s€ vor rezolva problemele cu iluminatul public prin
montarea si schimbarea lampilor defecte.
Dl Baila solicita trarctor si remorca pentru transportul resturilor rezultate din toaletarea

pomilor de pe strada Nucilor pentru cetatenii care nu au mijloc de transport.



de fotbal din

DL Baila mai montarea unei lampi iluminatul stradal in stalpul din fata

casei Mocioni.
Dl. Primar faptul ca s-au montat geam si usi termopan la vestiarul de la terenul

o noua centrala termica pentru scoalaDl primar ma rratt faptul ca se va achizitio
din satul C si Caminul Cultural din Ciu
Dl. Dragos - sprijin pentru repararea i Bisericii Baptiste din
locailtatea

Intrucat nici consilier nu si-a mai manifestat nta de a interveni la acest punct al Ordinii
de zi, domnul Peia Ion, improuna cu ul Groza Moise - presedinte de sedinta'
multumesc prezenti pentnu la sedinta si declara inchise lucrarile
acestei sedinte.

larz.


