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COMUNA OBREJIT
CONSILIUL LOCA.L

PROCES - VERBAL
din 28.07.2016

Conform Dispozitiei Primarului si a Convocatoru
sedinta ordinara din dlata de 28.07 .2016 la sedinta partici
de l3 consilieri.
D-nul primar deschide sedinta si propune Consiliului local i
proiecte de hotarari, clupa cum urmeaza:
- proiect de hotarare privind imputernicirea primarului co C)breja, in conditiile legii
Obreia in vederea incheierii contractelor in conditiile le
- proiect de hotarare privind schimbarea titularului con lui de concesiune pasune in cazul
decesului acestuia cu un mostenitor lesal cat si schimbarea ti ular contract din persoanafrzica care

schimbarea ordinii de zi, astfel caulterior a devenit pers;oana ftzica attorizata (acelasi titular) s

punctul 3 sa devina punctul 2 si punctul 2 sa devina punctul
Supusa spre aprobare, propunerea primarului comunei Obrej
D-nul presedinte da citire Ordinii de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Procesului Verbal de la sedi

2. Proiect de Hotarare privind constituirea comisiilor
Local Obreia
3 Proiect de hotarare privind aprobare a Regulamentului de izare si Functionare al Consiliului
Local Obreja si a Re6;ulamentul de Organizare Functionare a

comunei Obreja.
aparatului de specialitate al primarului

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de veni si cheltuieli al comunei Obreja.
mp. din terenul inscris in CF nr. 581,

aranului
u domiiciliat in comuna Obreia. nr.

102 si Varsa Adrian domiciliat in comuna Obreia, nr. 2

7. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului c Obreja, in conditiile legii
Obreja in vederea incheierii contractelor in conditiile
8. Proiect de hotarare privind schimbarea titularului con lui de concesiune pasune in cazul

decesului acestuia cu un mostenitor legal cat si schimbarea ti lar conLtract din persoanafrzica care

ulterior a devenit persoana fizica autorizata (acelasi titular)
9. Intrebari, interpelari, raspunsuri, alte probleme ale activi
Supusa spre aprobare), ordinea de zi a fost aprobata in unani

prezenti la sedinta.
In continuarea sedint,ei se trece la punctul 1 al Ordinii
Verbal de la sedinta anterioara.

tarea si aprobarea Procesului

Supus spre aprobare, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentr

5. Proiect de Hotarare privind dezlipirea unei suprafete de 1

nr. Top. 2163 in suprafata de 346716 mp.- Pasune in Paraul

6. Supunerea spre analiza a cererilor numitilor Varga P

In continuare se trece la punctul 2 al Ordinii de zi: Proiect
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Ydzdnd expunerea de motive la proiectul de hotd

specialitate din cadrul Consiliului Local Obreja

In continuarea sedintei se trece la punctul 3 al Ordinii de zi :

Regulamentului de Ctrganizare si Functionare al Consiliului

i, primarul comunei Obreja a convocat
un nr. de l3 consilieri din numarul total

roducer,oa pe ordinea de zi a doua noi

a fost aprobata cu 13 voturi pentru

erioara.

specialitate din cadrul Consiliului

ll curente.
itate de voturi de catre consilierii

Proiect <le hotarare privind aprobare a
Local Obreja si a Regulamentul de

rului cornunei Obreia .

I{otarare privind constituirea
a.

priviLnd constituirea comisiilor de

Avand in vedere prevederile O.G. nr.35/2002 pentru Regulamentului cadru de

orsanrzare si functionare a consiliilor locale, acesta a f< aprobai cu 13 voturi pentru.

Organizare Functionare al aparatului de specialitate al pri



YF"zAtnd exprnnerea de motive la proiectul de hotdrAre
Organizare si Functionare al Consiliuiui Local Obrei

vind aprobare a Regulamentului de

si a Rlesulamentului de Orsanizare
Functionare al aparatului de specialitate al primarului
LuAnd in considerarc avizele comisiilor de specialitate
Obreja.

unei Obreja.

Avand in vedere prevederile O.G. nr.35/2002 pentru barea Regulamentului cadru de

organizare si functionare a consiliilor locale, cat si prev ile t,egii nr. 188/1999 privind
statutul functionarilor publici si ale Legii m. 5312003 vind Codul muncii, republicata cu
modihcarile si completarile ulterioare, acest Project de

pe u.

a fost aprobat cu 13 voturi

In continuare se trece la punctul 4 al Ordinii de zi: Proiect
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Obreia.

hotarare privind rectifi carea

Yazandraportul compartimentului de specialitate si avi comisiilor de specialitate,
Consiliul local aproba acest proiect de hotarare cu 13

In continuare se trece la punctul 5 al Ordinii de zi: Proiect
i pentru.

suprafete de 150 r. din terenul inscris in CF nr. 581,
mp.- Pasune in Para.ul Varanului.

Hotarare privind dezlipirea unei
Top. 11163 in suprafatade346T16

Luand act de Documentatia Tehnica privind Planul de ampla
extravilan loc. Var, comuna Obreja inscris in CF 581 Var in
de catre PFA Gherghr:r Mihai
Yazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;

Y azand raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Obreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local
proiect de hotarare cu 12 voturi pentru si 1 abtinere.

breja, Condiliul aproba acest

In continuarea sedintei se trece la punctul 6 al Ordinii de zi:
numitilor Varga Petru domiciliat in comuna Obreja, nr. 102

Obreia. nr.542.

Supunerea spre analiza a cererilor
Varga,Adrian domiciliat in comuna

Consiliul local Obrej:4 analizand cererile numitilor Yarga ru domiciliat in comuna Obreia, nr.102
si Varga Adrian domiiciliat in comuna Obreja, nr. 542 si faptul ca la aceasta data nu mai

exista teren disponibil pentru atribuirea de teren pentru tineri
aceste cereri cu 13 vc,turi pentru.

varsta de pana la 35 de ani. respinge

e Consiliului Local al comunei

si delimitare a imobilului
'afatir totala de 3461 16 mp intocmita

rtuluLi proriu al primarului comunei

Proiect de hotarare privind
Obreja in vederea incheierii contractelor

In continuarea sedintr:i se trece la punctul 7 al Ordinii de zi:
imputernicirea primarului comunei Obreja, in conditiile legii
in conditiile leeii.
Vazand expunerea de,motive a primarului comunei Obreja;

Yazand raport"ul compartimentului de specialitate din cadrul

Obreja;
Yazand avizele comirsiilor din cadrul Consiliului local Obre'
Tinand seama de pre.'zederile:

ratului proriu al primarului comunei

- O.G. nr.3512002 pentru aprobarea Regulamentului cadru orsanizare si functionare a consiliilor

locale, Condiliul local aproba acest proiect de hotarare c
In continuarea sedint,ei se trece la punctul 8 al Ordinii de zi:

titularului contractului de concesiune pasune in cazul decesu

13 voturi pentru.
iect de hotarare privind schimbarea

schimbarea titular contract din persoanafrzica care ulterior
titular).

ui acestuia cu un mostenitor legal cat si

devenit persoana frztca atfiorizata (acelasi

Yazand expunerea de motive a primarului cornunei Obreja;

Yazand raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Obreja;
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obrej

de hotarare cu 13 voturi pe
In continuarea sedintei se trece la punctul 9 al Ordinii de zi:

probleme ale activitatii curente.

proriu al primarului comunet

Condiliul aproba acest proiect



I cat nici un consilier nu si-a mai manifestat
domnul primar Peia lon, impreuna cu domnul
consilierilor prezenti penffu participanea la sedi

deai i la acest punct al Ordinii de zi,
Ion.- inte de sedinta. multumesc

laru luc ile acestei sedinte.

SECRET ,
ATI TEO R


