
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILruL LOCAL

PROCES - VERBAL
din 29.01.2016

Conform Dispozitiei Prirnarului si a rConvocatorului, primarul comunei Obreja a
convocat sedinta ordinara din data de 29.01.2016Ia sedinta participand un nr. de 12 consitieri
din numarul total de 13 consilieri , domnul Petrescu fiind absent.
D-nul primar deschide sedinta si propune alegerea unui nou presedinte de sedinta pe o perioada
de trei luni.
Dl Baila Adam il propune pe domnul Dragos Ion
Supusa spre aprobare' propunerea domnului Biaila Adam a fost aprobata in unanimitate de
voturi de catre consilierii prezenti la sedinta.

D-nul presedinte da citire Ordinii de zi:

l. Prezentarea si aprobarea Procesului verbal de la sedinta anterioara.
2. Proiect de Hotarare privind incetarea de drrept a m:rndatului de consilier local al domnului
Baba Dorin
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristescu
Dorin in cadrul Consiliului Local Obreja
4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Obreja
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreja.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al Consiliului Local
Obreja
7. Proiect de hotarare privind aprobarea reteleiiscolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar ale comunei Obreja pe anul scolar 2016-2017.
8. Proiect de hotarare privind anularea Contrarctului de concesiune nr. 146/ 05.07.2007 incheiat
intre Consiliul Local Obreja si S.C. Coderma SRL.
9. Proiect de hotarare privind rezilierea Contrarctului de inchiriere nr. 1338/27.05.2013, incheiat
intre Primaria comunei Obreja si S.C. Tomas llarian SRL.
10. Proiect de hotarare privind dezrnembrarea unor suprafete de teren din numarul cadastral
32724, inscris in CF nr.32724 Obreja in suprafata de 100.244 mp.
11.Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte problleme ale activitatii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi a lfost aprobata in unanimitate de voturi de
catre consilierii prezenti la sedinl;a.
In continuarea sedintei se trece la punctul I al Ordinii de zi: Prezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat,cu 12 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul2 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare privind incetarea
de drept a mandatului de consilier local al domnului Baba Dorin.
Secretarul comunei Obreja da citire referatului prflvind incetarea de drept a mandatului
de consilier al domnului Baba Dorin:

REFERAl'
privind incetarea de drept a mandatului de consrilier local al domnului Babfl Dorin

Mihai, membru al Partidului Social Democrat, Filiala Caras-severin

Avand in vedere faptul ca ca domnul Bab,fl Dorin Mihai si-a prezentat demisia din
functia de consilier local.



In temeiul art.9, alin.2,lit. a si art.l2\, alin. I si 2, din Legea nr.393/2004 privind
Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioa..]propunem Consiliului
Local Obreja aprobarea incetarii de drept a mandatului de consilier local din cadrul
Cosiliului Local Obreja al domnului Babfl Dorin Mihai, membru al pentidului Social
Democrat, filiala caras-severin si declararea postului vacant.

Mijtoc probant: - Demisia domnului Babfl Dorin Mihai, din functia de consilier local
Supusa spre aprobare incetarea mandatului de consilier local, cat si de viceprimar al
domnului Baba Dorin Mihai, aceasta s-a aprobat in unanimitate de voturi de catre
consilierii prezenti la sedinta si se dclara vacant postul de consilier local, cat si cel de
viceprimar, intrucat domnul Baba Dorin Mihai a forst viceprimarul comunei Obreja.
In continuare se trece la punctul3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local al domnului Cristescu Dorin in cadrul Consiliului Local Obreja.

Comisia de validare prezinta procesul verbal privind respectarea legalitatii privind
validarea domnului Cristescu Dorin in functia de consilier local al comunei bbreja

Presedintele de sedinta supune la vot deschis validarea mandatului de consilier local al
domnului Cristescu Dorin, care este validat rcu majoritatea consilierilor prezenti la
sedinta.
Dupa validarea mandatului domnul Cristescu Dorin depune in fata consiliului local
urmatorul juramant:
Subsemnatul CRISTESCU DORIN, consilie'r local al comunei Obreja, jud. Caras-
Severin, in conformitate cu prevederile art. 3i2, alin.l din Legea nr.21512001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza art.8
alin. 1 din Ordonanta nr. 3512002 privind aprobarea Regulamentului cadru de
organwzre si functionare a consiliilor localecu modificarile si completarrile ulterioare,
depun in fata Consiliului Local urmatorul juramanl;:

"JUR SA RESPECT CONSTITUTIA SI LEGILE TARII SI SA FAC CU BUNA
CREDINTA TOT CEEA CE STA IN PUTE]RILE SI PRICEPEREA MEA PENTRU
BINELE LOCUITORILOR COMUNEI OB,REJA, JUDETUL CARAS.SEVERIN
ASA SA-MI AJUTE DUMNEZEU".
In continuarea sedintei se trece la punctul4 al Ordinii de zi: Proiect de Hotarare
privind alegerea viceprimarului comunei Obreja.
Se fac propuneri.
DI Radu Ion il propune ca viceprimar pe domnul Ursachi Traian
Dl Sgincfl Marin il propune ca viceprimar pe domnul Baila Adam
Nemaifiind alte propuneri, presediintele de sedinta criteste lista propunerilor in ordinea
in care au fost facute in vederea inscrierii acestora in buletinul de vot.

Dupa inregistrare candidaturilor se complerteaza buletinele de vot.
Exprimarea votului se face prin inscrierea semnuluri X in interiorul patrulaterului din

dreptul candidatului pentru ctre voteaza.
Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata.
Dupa inchiderea votarii Presedintele comisieri de numarare a voturilor procedeazala
deschiderea urnei si citeste cu voce tare la deschider,ea fiecarui buletin de vot numele si
prenumele candidatilor care au fost votati.
Se stabileste rezultatul votarii si se prezinta ;crocesul verbal de numarare al voturilor de

catre presedintele Comisiei de validare in plenul consiliului.
In urma numararii voturilor a reiesit urmatorul scor:
Ursachi Traian............ 9 voturi pentru



Baila Adam....... ...,........2 voturi pentru
Voturi nule.................... I
Este declarat viceprimar domnul Ursachi T,raian.
Potrivit art.57 alin. 7 din Legea nr.21512001, repuLlblicata cu modificarile si
aompletarile ulterioare, pe durata exercitariii mandatului, viceprimarul isi pastreaza
statutul de consilier local.
In continuarea sedintei se trece la punctul5 al ordinLii de zi: proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei obreja.
Vazand expunerea de motive la proiectul de hotararer pr€curr si raportul de specialitate
intocmit de contabilul consiliului local, consiliul local aproba in unanimitate de voturi acest
proiect de hotarare.

In continuarea sedintei se trece la punctul 6 al Ordinii de zi: proiect de hotarare privind
aprobarea organigramei si statului de functii al rconsiliului Local obreja.
VIzAnd Nota de fundamentare la proiectul de hotirire p,rivind aproba-rea organigramei gi
statului de funcfii ale aparatului de specialitate arl primarului coriunei Ob""6 , ""t.i raportul
compartimentului de specialitate privind aprobarea organigramei gi statului de funclii aie
aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja, Consiliul local aproba in unanimitate
de voturi acest proiect de hotarare.
In continuare se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar ale contunei Obreja pe anut u"ol". 2016-2017.
Luand act de adresa nr. 153/11.01.2016 a Inspectoratului Scolar judetean Caras-severin prn
care ne instiinteaza ca in sedinta Consiliului de Administrratie din data de 11.01.2016 s-a emis
AvlzAL CONFORM pentru reteaua scolara a unitatilorr de invatamant preuniversitar pe anul
2016-2017, de pe teritoriul administrativ al comumei Obreja;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, aLrcest proiect de hotarare a fost aprobat
in unanimitate de voturi
fn continuare se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiecf de hotarare privind anularea
Contractului de concesiune nr. 146/ 05.07.2007 incheiat intre Consiliul Local Obreja si S.C.
Coderma S.R.L.
Luand act de faptul ca S.C. CODXIRMA S.R,,L. nu a platit redeventa pentru anul2015;
Vazand prevederile art. 4, lit. b din contractul de concesiune nr. 146105.07.2007, care
prevede ca: "Neplata redeventei prentru un arn de zill, duce la anularea prezentului
contract", cat si ale art. 9 alin. I lit. c din acelasi contract,
Yazand expunerea de motive la proie,ctul de hotararer precum si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei comunei Obreja., acest prroiect de hotarare a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul g al ordinii de ziL: Proiect de hotarare privind rezilierea
Contractului de inchiriere nr. 1338127.05.2013, incheiat imtre Primaria comunei Obreja si S.C.
Tomas Darian SRL.
Luand act de faptul ca TOMAS DARIAN S.II.L nu :il platit chiria pentru lunile aprilie -
decembrie 2015;
Yazand prevederile Cap. V. I din cotractul de inchirjiere nr. 1338/27.05.20l3rultima teza
Yazanil expunerea de motive la proiectul de hotarare, pr€cum si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei comunei Obreja, acest proiect de hotarare a fost aprobat in
unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind dezmembrarea
unor suprafete de teren din numarul cadastral 32,724, inscris in CF nr.32724 Obreja in
suprafata de 100.244 mp.

Vazand expunerea de motive la proiectul de hotarare, precum si raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primariei comunei Obrreja.



In continuarea sedintei se trece Ia punctul 11 al ordinii dp zi: In]trebarir interpelari, raspunsuri,
alte probleme ale activitatii curente.

fntrucat nici un consilier nu si-a mai manife,stat dorinta de a intervenl la acest punct al
mnul primar Peia Ion, impreuna cu domnlul Dragog Ion - presedinte de
esc consilierilor prezenti pentru participarpa la sedinta si declara
acestei sedinte.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DRAGO$ rON


