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aproba acest proiect de hotarare cu 3 voturi pentrLi.

ROMANIA
JUDETUL CARAS.SEVER
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL

OCES - VER.BAL
in 29.08.2016

Conform Dispozitiei Pri
convocat qedinta ordinard din data
din numarul total de l3 consilieri.

lui si a Convocatorului, PrimaLrul comunei Obreja a
29.08.2016Ia gedinld participan,d un ff. de l3 consilieri

D-nul primar declard deschi sed roagd, preqedintele de qedinfd sd dea citire
ordinii de zi, care este

1. Prezentarea qi supunerea

sedinla anterioard.

aprobare de cdtre consilieri ,a Procesului verbal de la

Proiect de hotdrdre privi participarea persoanelor fizice r;au juridice la licitalii
publice organizatede iliul local Obreja in vederea atriLbuirii contractelor de

concesiune/inchiriere a i;tilor aflate in domeniul public al comunei Obreja.
lnifiator: Primarul unei Obreja, PEIA ION.

Intrebdri, interpeldri, rds , alte probleme ale activitd!,ii curente.

Supusa spre aprobare, ordi
consilierii prezenti la sedinta.

Se trece a;adar la punctul I
Verbal de la sedinta anterioara.
Supus spre aprobare, acesta a fost ap cu 13 voturi pentru.

In continuare se trece la punc I2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind
participarea persoanelor fizice sau j ice la licitalii publice organizate de Consiliul local
Obreja in vederea atribuirii contracte

domeniul public al comunei Obreja.

de concesiune/inchiriere a pajigtilor aflate in

Inifiator: Primarul nei Obreja, PEIA ION.
Astfel, vazand expunerea de ive a primarului comunei Obreja;
Vazand raportul comparti tului de specialitate din cadrul arparatului proriu al

Consiliului local Obreja

Vazand avizele favorabile ale misiilor din cadrul Consiliului local Obreja, respectiv al

comisiei 1- comisia pentru activiteti mi c o -financiare, agriculturd, amenaj area teritoriului

Ei urbanism, proteclia mediului qi turi , precum Ei al comisiei 3-Comisia juridicd qi de

disciplind, protecfie a mediului, mu gi proteclie sociald, tineret Ei sport, Consiliul local

inta si

de zr a fost aprobata in unanimirtate de voturi de catre

pe ordinea de zi:. Prezentareasi aprobarea Procesului



In continuarea sedintei se la punctul 3 de pe ordinea de zi: Intrebari, interpelari,raspunsuri, alte probleme ale activi l curente.
Gavril Anigoara propune I unor mdsuri de modernizare;i renovare pentru grupul

sanitar de la cdminul cultural din Ciu
Cristescu Dorin semnaleazd

Oficiului Pogtal din Obreja, unde ,in
cutia poqtald,, etc. Pentru rezolvarcap lor de acest gen primarul propune instituirea
pazei comunale prin voluntariat sau n instituirea unei taxe.

Mdrioara Gagpar propune ca
iar eventualele defecfiuni constatate

Bardocz Samuel propune vol pentru intrefinerea parcurilor dejoac6; in acest

)erea unor acte de huliganism in apropierea
I serii sau noaptea, unele personae, fac mizerie, rup

rculelele de joacd pentru copii s6 fie verificate periodic,
se repare de firma constructoare, care asigurd garan[ia.

dinlaz. Cristescu Dorin este propus pentru parcul

in sarcina cui cade curdfarea ganlurilor din fafa caselor.
sd-qi curefe ganful in fala casei lui; existd de altfel si o

sens se autopropune pentru parcul de
de joacd din Ciuta.

Bardocz Ioan Samuel int
Primarul ii rdspunde cd fiecare trebui
hotardre luatd de Consiliul local ln acest sens.

Onica Liviu Daniel intreabd in sarcina cui cade astuparea gropilor create cuocazia
racorddrii la releaua de apd. Primarul
imobilului respectiv.

rdspunde cd acestea sunt in sarcina proprietarului

Primarul propune programarea gedinlelor ordinare ale Consiliului local Obreja in
ultima zi de luni din luna respectivd.T

Nemaifiind alte probleme de d
i consilierii sunt de accord.

tat, domnul primar Peia Ion, impreuna cu domnul
Dragog Ion.- presedinte de sedinta, m tumesc consi li erilo r pr ezenti pentru participarea la
sedinta si declara inchise lucrarile tei sedinte.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

AR$OVAN TEODOR

PRESEDINTE DE SEDINTA


