
ROMANIA
JUDETUL CARAS.-SEVER.IN
COMUNA OBREII.
CONSILIUL lLOC.rrL

PROCES - VERBAL
din 09.11.2015

Conform Dispozitiei Primanullui si a Convocatorului, primarul comunei Obreja a
convocat sedinta ordLinara din data de 09.11.2015,la sedinta participand un nr. de 13 consilieri
Dl. primar deschide sedinta si propune alegerea unui nou presedinte de sedinta, intrucat
mandatul domnului Groza Moise a expirat.
Dl Groza il propune pe domnul Briceap;Naia Florentin Eugen ca presedinte de sedinta pe o
perioada de trei lunji,
supusa spre aprobare, aceasta propurnere a fost aprobata cu 13 voturi pentru.
D-nul presedinte da citire Ordinii de zit

1. Prezentarea si ap,robarea Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
2. Prolect de Hotarare privind rectific:rrea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016, conform
legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal
4. Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte probleme ale activitatii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zfr a ftrst aprobata in unanimitate de voturi de catre consilierii
prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul I al Ordinii de ziz Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal da: la sedinta anterioara. Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal de la
sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Orrdinii de zi: Proiect de Hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al co,munei Obreja
Supus spre aprobare, acest Project de huotarare a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul3 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pe anul 201t6, conform legii nr.227 /2015 privind Codul Fiscal.
Yazand expunerea dL,e motive a primarurlui comunei Obreja;
Yazand raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului proriu al primarului
comunei Obreja;
Yazznd avizele comisiilor din cadrul rConsiliului local Obreja, Consiliul local aproba cu 13
voturi pentru acest proiect de Hotarare.
In continuare se trecre la punLctul4 al Or:dinii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte
probleme ale activitatii curente.
La acest punct al ordinii de zi domnul prsssfli.te da cuvantul primarului si consilierilor prezenti
la sedinta.
Dl primar arata ca se va rezolva portiunea de drum din centrul satului Var.
Dl. Primar arata fapttul ca sambata dup:r amiaza in data de 6.11.2015 a fost avarie la conducta
de apa laz-Ciuta.
Dl primar arata fapl;rul ca s-au montat p,nrazapezi pe acoperisul Primariei comunei Obreja, iar
pentru amplasarea pubelelor de gunoi rnenajer trebuie amenajate platforme pentru amplasarea
acestora.
Dl primar mai arata faptul ca foisoarele achizitionate se vor amplasa pe platforme betonate.
Dl. Primar expun€ faptul ca se va amenaja spatiul de joaca in zona Caminului Cultural lazrin
centrul satului Iaz.
Dl Sganca propune r'ealizarea unui pode,t pentru scurgerea apelor pluviale in zona casei Vrabete
de pe strada Cozia.
Dl primar arata faptrul ca in acel loc este montat un tub de scurgere a apelor pluviale care este
colmatat si este necesara decolmatarea acestuia.



Dl Sganca propune ca in limita fondurilor
Caminul Cultural din localitatea Obrej:r.
Dl Dragos solicfta amenajarea terenului de sport
Dl primara raspunde ca acest lucru se varealua.
Dl Baila intreaba daca s-au asigurat materiale
Dl primara aratacaavem in dotare un
comanda pentru nisip.
Intrucat nici un consilier nu si-a mai manifestat
de zi, domnul primar Peia lon, impreuna cu
de sedinta, multumesc consilierilor prezenti pen
lucrarile acestei sedinte.
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