
JUDETUL CARAS-SEVERI]\
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - \.I:RBAL
din 31.03.20]t6

Conform Dispozitiei Primaruluii si a Convocatoruhii, primarul comunei Obreja a
convocat sedinta ordinara din data de 31.03.2016 la sedinta p{rticipand un nr. de 13 consilieri
din numarul total de 13 consilieri.
D-nul primar deschide sedinta si da cuvanttul drcmnului prese{inte de sedinta

D-nul presedinte da citire OrrJinii de zi:

1. Prezentarea si aprobarea ['rocesului Verbal de tra sedinta atrteriioara.

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea i.nchir:ierii unor suprpfeto de pajisti crescatorilor de
animale, in confotmitate cu prevederile OIJG. .Nr. 3412013, nriodificata prin Legeanr. 1612016
3. Proiect de hotarare privin<l aprobarea irrfiintarii Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta Persoanei in subordinea Consiliului L,ocal Obreja
4. Proiect de hotarare privind aprobarea ta:<ei de eliberare/viz4re anual a a autorizatiilor de
functionare pentru desfasurarea de activitati de alimentatie pu[lica in conditiil e art. 475, alin.
3 din Legeanr.22712015 - Codul Fiscal
5. Proiect de hotarare privind aprobarea prorogarii primului tprmen de plata a impozitului pe
cladiri, impozitului pe teren si impozitului pe mijloacele de tr4nsport, in conditile art.4g5r,
alin. 1 si 2 din Legeanr.22712015 {odul Fiscal cu modifica{ile si completarile ulterioare
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planuhri de Aparare s[ Acoperirea Riscurilor al
comunei Obreja
7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere in parteneriat dintre Consiliului
Local Obreja si Institutul Rornan de Educatie a Adultilor
8. Intrebari, interpe trsuri, alte problerne ale activitatrii curente.

Supusa spre ap :dinea de zi a fost aprobata in unfnimitate de voturi de catre
consilierii prezenti I
In continuarea sedintei se trece la punctul lt al Ordinii de zi: Plezentarea si aprobarea
Procesului Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat rcu 1l] voturi pentrur
In continu ctti2 al Ordinii de zi: Proiect de flotarrare privind aprobarea
inchirierii pajisti crescatorilor de animale, iri conformitate cu prevederile
OUG. Nr. 34120 1 3, modificata prin Legea m. 1612016
Yazand expunerea de motive la proiectul de hotarare, precum si raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primar:iei comunei C)breja, acest proiect de hotarare a fost aprobat cu 9
voturi pentru si 4 abtineri,

In continuare se trece la punctul 3 al Ordinii de zi: Proiect rle hotarare privind aprobarea
infiintarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta PersoarLei in subordinea Consiliului
Local Obreja

Yindnd Expunerea dermotive si proiectul de hot[rAre 4l Primarului comunei gi
Raportul de specialitate al cornpartimentuhri firLanciar contabil ;

Avdnd in vedere Avizul Ministeruhri Afacerilor Interng - D)irecfia pentru Evidenfa
Persoanelor gi Administrarea Bazelor de Date nr. 3749983 diq 08.t13 .2016 acest proiect de
hotarare a fost aprobat cu 13 voturi pentru,



In continuare se trece la punctul 4 al Ordirrii det zi: Proiect de hotarare privind aprobarea taxei

de eliberarelvizare anuala a atfiorizatiilor cle functionare pentru de,sfasurarea de activitati de

alimentatie publica in conditiiile art. 475, alin. i) din Legea nr.22712015 - Codul Fiscal.

Ydzlnd Expunerea de moti 
're 

rsi proiectul de hotdrdre a Primariului comunei gi Raportul de

specialitate al compartimentului financiar contrabil,
-Avdnd in vedere preveclerile Legii nr.22:.7108.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX

privind impozitele gi taxele l,ccale cu modificar:ile ulterioare,
- Legea nr.27312006 privincl finantele publice locale, cu rnodificarile si completarile

ulterioare, acest proiect de hotarare a fost aprcrbat cu 13 voturi pentru.

In continuarea sedintei se trece la punctual 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind
aprobarea prorogarii primului t,ermen de plata a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si

impozitului pe mijloacele cle l.ransport, in conditile art.495', aIin. 1 si 2 din Legea nr.

22712015 -Codul Fiscal cu modificarile si conrpletarile ulterioare
Vdzend Expunerea de moti.rze l;i proiectul de hotardre al Primarului comunei gi FLaportul de

specialitate al compartimentului financiar contabil ;

-Avdnd in vedere prevederile Legri nr.22'.7108.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX
privind i ozitele gi taxele locale cu modificarile ulterioare,

- Legea w.27312006 pri'rin<l finantel,e puLblice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare, acest proiect de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi perntru.

In continuare se trece la punr:tul 6 al Ordinii dr:, zi: Proiect de hotarare privind aprobarea

Planului de Aparare si Acoperirea Riscurilor al comunei Obreja'

YdzdndExpunerea de motiv,e si proiectul de hot[r6re al Primarului comunei 9i Raportul de

specialitate al compartimenfirlui acest pro iect de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi pentru.

In continuare se trece la punotul 7 al Ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea

acordului de asociere in partlen<lriat dintre Consiliului Local Obr{a si Institutul Roman de

Educatie a Adultilor.
Luand in discutie acest proierct de hotararo, domnul primar propulne amanarea acestui proiect

de hotarare pentru sedinta viitoare.
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fosrl votata in unanimitlate de voturi.

In continuare se trece la punctuJl 8 al Ordi.nii de zi: Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte

probleme ale activitatii curente.

Intrucat nici un consilier nu si-ia mai manifestat dorinta de a intetveni la acest punct al Ordinii

de zi, domnul primar Peia Io,n, impreuna cu domnul Dragog lon - presedinte de sedinta,

multumesc consilierilor prez:enti pentru participarea la sedinta si ,Ceclara inchise lucrarile

acestei sedinte.
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