ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIŢA
NR. 5094 DIN 19 OCTOMBRIE 2015

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 19 octombrie 2015 în cadrul şedinţei ordinare
a Consiliului local al comunei Obrejiţa

Consiliul local al comunei Obrejiţa a fost convocat în şedinţă ordinară prin
Dispoziţia primarului comunei Obrejiţa nr. 162 din 13 octombrie 2015, cu respectarea
prevederilor legale.
Şedinţa de consiliu local s-a desfăşurat la sediul Primăriei comunei Obrejiţa, în sala
de şedinţe.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11 cât
constituie consiliul local.
Lipsește nemotivat domnul consilier local Ionescu George.
La lucrările şedinţei ordinare participă domnul primar Pardos Nicu, doamna
Mișu Iuliana Marinela, secretar al comunei.
Domnul Iliescu Costică Lucel, preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi după
cum urmează:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea UAT Județul Vrancea a
suprafețelor de teren din domeniul public al comunei Obrejița și administrarea comunei
Obrejița necesare construirii unui număr de patru puncte de colectare a deșeurilor, a câte
20 m.p. fiecare, în cadrul Proiectului “ Sistemul de management integrat al deșeurilor
solide în județul Vrancea”
Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei
Obrejiţa, judeţul Vrancea şi a bugetului de activități finanţate integral din venituri
proprii pe trimestrul III al anului 2015
Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Obrejiţa
Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
II. ÎNTREBĂRI, RAPOARTE, INFORMĂRII
1

Domnul consilier local Iliescu Costică Lucel, preşedinte de şedinţă, supune la vot
ordinea de zi fiind aprobată cu un număr de 10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 septembrie
2015 care este aprobat cu un număr de 10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind darea în
administrarea UAT Județul Vrancea a suprafețelor de teren din domeniul public al
comunei Obrejița și administrarea comunei Obrejița necesare construirii unui număr de
patru puncte de colectare a deșeurilor, a câte 20 m.p. fiecare, în cadrul Proiectului “
Sistemul de management integrat al deșeurilor solide în județul Vrancea”.
Doamna secretar Mișu Iuliana Marinela prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul consilier local Iliescu Costică Lucel solicită să se stabilească cei 20 mp la
școală unde va fi amplasat un punct de colectare a deșeurilor.
Domnul Iliescu Costică Lucel, președinte de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre care se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Proiectul de hotărâre întrunind cvorumul necesar se adoptă hotărârea consiliului
local nr. 30.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre aprobarea execuţiei
bugetului local al comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea şi a bugetului de activități
finanţate integral din venituri proprii pe trimestrul III al anului 2015
Domnul consilier local, Iliescu Costică Lucel, președinte de ședință supune la vot
proiectul de hotărâre care se aprobă cu un număr de 8 voturi pentru și 2 abțineri (dl. Lalu
Valentin, dl. Șchiopu Scarlat)
Proiectul de hotărâre întrunind cvorumul necesar se adoptă hotărârea consiliului
local nr. 31.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Obrejiţa.
Domnul primar Pardos Nicu afirmă că a fost alocată de către Consiliul Județean
Vrancea suma de 46.500 lei la capitolul drumuri. Dumnealui afirmă că banii au destinație
specială și pot fi folosiți inclusiv la dalarea șanțurilor cu probleme.
Domnul consilier local, Iliescu Costică Lucel, președinte de ședință supune la vot
proiectul de hotărâre care se aprobă cu un număr de voturi 10 pentru din 10 voturi
exprimate.
Proiectul de hotărâre întrunind cvorumul necesar se adoptă hotărârea consiliului
local nr. 32.
Se trece la punctul II de pe ordinea de zi.
Doamna consilier local Racovițeanu Adriana face propunerea pentru achiziționarea
a patru camere de luat vederi în comună care să fie montate în punctele mai importante.
Dumneaei susține că nu este necesară achiziționarea de camere de luat vederi la
primărie și căminul cultural întrucât paza celor două obiective este asigurată de paznicul
primăriei.
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Domnul consilier local, Iliescu Costică Lucel, președinte de ședință supune la vot
propunerea doamnei consilier local Racovițeanu Adriana care se aprobă cu un număr de
10 voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Domnul primar afirmă că sunt fonduri în rezerva bugetară pentru achiziționarea
camerelor de luat vederi însă acestea vor fi distruse de către anumiți cetățeni la scurt timp
după montare.
Domnul primar solicită domnilor consilieri locali să hotărască ce vor face cu
subvenția la pășune.
Doamna consilier local Racovițeanu Adriana face propunerea de a se ara și semăna
pășunea.
Domnul consilier local, Iliescu Costică Lucel, președinte de ședință supune la vot
propunerea doamnei consilier Racovițeanu Adriana care se aprobă cu un număr de 10
voturi pentru din 10 voturi exprimate.
Domnul primar Pardos Nicu aduce în atenția consilierilor locali că a fost achitată
suma de 80 de milioane către SC ORION SRL reprezentând contravaloarea rezilierii
contractului de concesionare a bălții.
Nemaifiind înscris nici un proiect pe ordinea de zi domnul preşedinte de şedinţă
Iliescu Costică Lucel declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Iliescu Costică Lucel

Secretar al comunei,
Mișu Iuliana Marinela

3

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIŢA
NR. 5119 DIN 19 OCTOMBRIE 2015

MINUTA
şedinţei ordinare a Consiliului Local Obrejiţa din data
de 19 octombrie 2015

În baza ordinii de zi aprobată de Consiliul Local Obrejiţa în plenul său în
şedinţa ordinară din data de 19 octombrie 2015, la care au participat 10 consilieri
locali din 11 consilieri în funcţie, s-au adoptat următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 30 din 19 octombrie 2015 privind darea în administrarea
UAT Județul Vrancea a suprafețelor de teren din domeniul public al comunei
Obrejița și administrarea comunei Obrejița necesare construirii unui număr de patru
puncte de colectare a deșeurilor, a câte 20 m.p. fiecare, în cadrul Proiectului “
Sistemul de management integrat al deșeurilor solide în județul Vrancea”
- adoptată cu 10 voturi pentru
2. Hotărârea nr. 31 din 19 octombrie 2015 privind aprobarea execuţiei
bugetului local al comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea şi a bugetului de activități
finanţate integral din venituri proprii pe trimestrul III al anului 2015.
- adoptată cu 8 voturi pentru
3. Hotărârea nr. 32 din 19 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului
local al comunei Obrejița.
- adoptată cu 10 voturi pentru
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Iliescu Costică Lucel

Secretar al comunei,
Mişu Iuliana Marinela

Anexa
la minuta şedinţei ordinare din data 19.10.2015

Consilieri locali

HCL nr. 30
din
19.10.2015

HCL nr. 31
din
19.10.2015

HCL nr. 32
din
19.10.2015

1

Anica Gabi-Laurenţiu

vot „pentru"

vot „pentru"

vot „pentru"

2

Aniţa Enache Adrian

vot „pentru"

vot „pentru"

vot „pentru"

3

Alexi Mirela Mariana

vot „pentru

vot „pentru

vot „pentru

4

Feraru Vasile

vot „pentru"

vot „pentru"

vot „pentru"

5

Iliescu Costică Lucel

vot „pentru"

vot „pentru"

vot „pentru"

6

Iliescu Neculai Valerică

vot „pentru"

vot „pentru"

vot „pentru"

7

Ionescu George

8

Lalu Valentin

vot „pentru"

se abține

vot „pentru"

9

Necula Ionel

vot „pentru"

vot „pentru"

vot „pentru"

10

Racoviţeanu Adriana

vot „pentru

vot „pentru

vot „pentru

11

Şchiopu Scarlat

vot „pentru"

se abține

vot „pentru"

Nr.
Crt.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Iliescu Costică Lucel

absent nemotivat

Secretar al comunei,
Mişu Iuliana-Marinela

