
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIULLOCAL

PROCESI- V]IRBAL
din29.114.2016

Conform Dispozitiei I'rimaruluLi si a Convocatorului, primarul comunei Obreja a
convocat sedinta ordinara din data de 29 .04 .2(116 la sedinta participand un ff. de 1 3 consilieri
din numarul total de 13 consilieri.
D-nul primar deschide sedinta si propune alrgerea unui nou prt:sedinte de sdinta pe o perioada
de trei luni.
Domnul BailaAdam il propune pe domnul Sgincd Marin.
Supusa spre aprobare, aceasta propunere a fost votata cu 13 voturi pentru.
Domnul primar da cuvantaul presedintelui de sedinta.
D-nul presedinte da citire Ordinii de zi:
1. Prezentarea si aprobarea procesului velbal de la sedinta anterroara
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr. .19 din 31.03.2016 privind
inchirierea unor suprafete de pajisti crescatorilor de animale, in conlbrmitate cu prevederile OUG. Nr.
3412013, modificata prin Legea nr. 1612016.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ar;ordului de asociere in parteneriat dintre Consiliului
Local Obreja si Institutul Roman de Educatie a Adultilor.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea revociarii hotararilor r-:r.12,13 si 17 din data de

29.02.2016
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modilicarii Actului Constitutiv si a Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard " INTERCOM DESIEURI "Caras - Severin
precum si mandatrea primarului counei Obreja in adunarea Generala a Asociatiei sa voteze
aprobarcamodificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asbciatiei de Dezvoltare
Intercomunitard" INTERCOM DESEUR.I "Caras - Severin si sa indeplineasca toate
procedurile legale care decurg din aceasta; inclusiv actualizarea actelor incauza, cu toate

modificarile survenite de la infiintarea Asrociatiei.
6. Proiect de hotarare privind privind organizarli Rugii din localitatea Obreja, comuna
Obreja

7. Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte probleme ale activitatii curente.

Supusa spre aprobare, ordinea de zi it fost aprobata in unamimitate de voturi de catre
consilierii prezenti la sedinta.
In continuarea sedintei se trece la punctul 1 al Ordinii de zi: Prezentarea si aprobarea

Procesului Verbal de la sedinta anterioara.

Supus spre aprobare, acesta a fost aprobarlcu .[3 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul 2 al Ordinii de zi: Proiect de ttotarare privind aprobarea

modificarii Hotararii nr. 19 din 3 1 .03 .20 I 6 privincl inchirierea unor rsuprafete de pajisti crescatorilor de

animale, in conformitate cu prevederile OUG: Nr. 3412073, modificata prin Legea nr. 16/2016.
Yazand expunerea de motive la proiectul de hotara.re, precum r;i raportul compartimentului de

specialitate din cadrul primariei comunei Obrtja, 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 de hotarare privind aprobarea

acordului de asociere in parteneriat dintrr: Co;nsiliului Local Ctbreja si Institutul Roman de

Educatie aAdultilor.
Yazand expunerea de motive la proiectul de hotarare, precum r;i raportul compartimentului de

specialitate din cadrul primariei comunei Obr{a, acest proiect de hotarare a fost aprobat cu 13

voturi pentru.
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In continuare se trece la punctul 6 al ordini i cIe zi.: Proiect de hotarare privind organizarea
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In continuarea sedintei se trece lra punctul 7 al ordini i de zi:Intrebari, interpelari, raspunsuri,alte probleme ale activitatii curenti.
La cest punct al ordinii de zi se supune atentiei consiliului local aprobarea unui ajutor deurgenta pentru inmormantarea decedatuluri pan rit llelu.
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