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Nr.  434 DIN 27 Ianuarie 2022

 
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.01.2022 în cadrul şedinţei ordinare 
a Consiliului Local  al Comunei Obrejița

Consiliul  local  al  comunei  Obrejița  a  fost  convocat  în  şedinţă  ordinară  prin
Dispoziţia primarului comunei Obrejița nr. 04 din 21.01.2022  cu respectarea prevederilor
legale.

Şedinţa de consiliu local s-a desfăşurat  în cadrul „Școlii Gimnaziale Obrejița” din
comuna Obrejița începând cu ora 13.00.

La şedinţă au participat un număr 10 consilieri locali din totalul de 11 consilieri în
funcție, fiind îndeplinită condiția prevăzută la art. 137 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Doamna Curtache Oana Alina - președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a
ședinței ordinare, din data de 27.01.2022 care se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru
din 10 voturi exprimate.

Doamna Curtache Oana Alina - președinte de ședință, supune la vot Procesul verbal
al ședinței extraordinare din 20 Decembrie 2021, care se aprobă cu un număr de 10 voturi
pentru din 10 voturi  exprimate.

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Alegerea  președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  Obrejița  pentru  ședințele  din
următoarele trei luni.
   Iniţiator: primar, Pardos Nicu

2. Aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a comunei Obrejița pe anii
2021 - 2030.
    Iniţiator: primar, Pardos Nicu

3. Constituirea  Comisiei  Comunitare  Consultative  și  aprobarea  Regulamentului  de
organizare și funcționare al acestuia.
    Iniţiator: primar, Pardos Nicu

4. Validarea  Dispoziției  numarul  107  din  23  Decembrie  2021  –  privind  modificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Obrejița, Județul Vrancea.
    Iniţiator: primar, Pardos Nicu

II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali.



Se trece la punctul numărul unu de pe ordinea de zi:
1. Alegerea  președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  Obrejița  pentru  ședințele  din
următoarele trei luni.
   Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl. Anița-Enache Adrian - consilier local - propune ca președinte de ședință al Consiliului
Local Obrejița pe domnul Ciochină Sandu.

Doamna Curtache Oana Alina -  președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind „Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din
următoarele  trei  luni”  care se  aprobă,  cu un  număr de  10 voturi  pentru (dl.Munteanu
Cristian-Costică,  dl.  Rînja  Gheorghe,  dl.  Iliescu  Neculai-Valerică,  dl.  Barbu  Ion,  dl.
Ciochină Sandu, dl.Anița-Enache Adrian, dl. Lalu Valentin, dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu,
dna. Curtache Oana-Alina, dl. Iliescu Costică-Lucel), din 10 voturi exprimate.

Se trece la punctul numărul doi de pe ordinea de zi:
2. Aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a comunei Obrejița pe anii
2021-2030.
    Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl. Anița-Enache Adrian - consilier local - menționeză că nu va susține această strategie de
dezvoltare realizată de către o firmă de apartament, fără consultarea cetățenilor comunei
Obrejița.
Dl.  Racovițeanu  Valeriu-Nicu  -  consilier  local  –  invită  în  cadrul  ședintei  ordinare  doi
cetățeni ai comunei Obrejița, domnul Constantin Benone și domnul Ștefan Daniel.
Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu - consilier local – precizează că strategia de dezvoltare este
realizată de către SC Atent Consult SRL și că în baza acestui document se fac investiții la
nivel  local,  în  special  cu  fonduri  europene,  iar  fără  acest  document  nu  se  pot  accesa
fondurile europene.
Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu - consilier local – menționează că în strategia de dezvoltare ar
trebui să se regăsească, părerile și nevoile cetățenilor comunei.
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – întreabă de câte ori au venit consilierii locali intr-o
luna de zile de când se tot discută pe tema strategiei de dezvoltare a comunei, cu păreri sau
propuneri.
Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu - consilier local - menționează că în strategia de dezvoltare a
comunei  nu  este  specificată  necesitatea  creșterii  natalitații,  prevenirea  cazurilor  sociale,
prevenirea abandonului deșeurilor pe raza localității.
Dl. Stefan Daniel - cetățean al comunei - întreabă unde poate duce gunoiul de grajd.
Dl. Pardos Nicu - primarul comunei - răspunde că gunoiul de grajd poate fi dus în capătul
locului terenului arabil personal de către proprietarul terenului și folosit ca îngrășământ.
Dl. Iliescu Costică Lucel - consilier local - întreabă dacă un cetățean renovează locuința,
unde poate duce tot molozul.
Dl. Pardos Nicu - primarul comunei - răspunde că sunt firme specializate care se ocupă de
acest lucru.
Dl. Constantin Benone – cetățean al comunei – întreabă dacă soacra dumnealui va primi
ajutor social, în urma solicitării făcute de către acesta la compartimentul Asistență Socială
din cadrul primăriei.
Dl.  Pardos  Nicu  -  primarul  comunei  –  răspunde  că  dacă  din  punct  de  vedere  legal  se
încadrează va beneficia de ajutor social.



Dna. Curtache Oana Alina - consilier local - întreabă câte persoane care locuiesc în comuna
Obrejița au probleme cu adevarat și beneficiază de ajutor social.
Dl.  Ciochina Sandu - consilier  local  -  întreabă daca în sedința ordinară de astăzi,  va fi
prezentată lista cu persoanele care beneficiază de ajutor social.
Dl.  Pardos  Nicu  -  primarul  comunei  -  răspunde  că  a  adus  lista  cu  persoanele  care
beneficiază de ajutor social și că o să o pună la dispoziția tuturor consilierilor locali.

Doamna Curtache Oana Alina -  președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind „Aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică durabilă a comunei Obrejița
pe anii 2021 - 2030” care se respinge, cu un număr de 5 voturi împotrivă (dl.Anița-Enache
Adrian,  dl.  Lalu  Valentin,  dl.  Racovițeanu Valeriu-Nicu,  dna.  Curtache Oana-Alina,  dl.
Iliescu Costică-Lucel), 4 voturi pentru (dl.Munteanu Cristian-Costică, dl. Rînja Gheorghe,
dl. Iliescu Neculai-Valerică, dl. Barbu Ion) și 1 abținere (dl. Ciochină Sandu), din 10 voturi
exprimate.

Se trece la punctul numărul trei de pe ordinea de zi:
3.  Constituirea  Comisiei  Comunitare  Consultative  și  aprobarea  Regulamentului  de
organizare și funcționare al acestuia.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Doamna Curtache Oana Alina -  președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind „Constituirea Comisiei Comunitare Consultative și  aprobarea Regulamentului  de
organizare și  funcționare al  acestuia” care se aprobă,  cu un număr de 9 voturi  pentru
(dl.Munteanu Cristian-Costică, dl. Rînja Gheorghe, dl. Iliescu Neculai-Valerică, dl. Barbu
Ion, dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu, dl. Ciochină Sandu, dl. Iliescu Costică-Lucel, dl. Lalu
Valentin,  dna.  Curtache  Oana-Alina)  și  1  împotrivă (dl.Anița-Enache  Adrian),  din 10
voturi exprimate.

Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu - consilier local - menționează că domnul primar al comunei
Obrejița intervine în momentul în care consilierii locali își exprimă opiniile.

Se trece la punctul numărul patru de pe ordinea de zi:
4.  Validarea  Dispoziției  numarul  107  din  23  Decembrie  2021  –  privind  modificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Obrejița, Județul Vrancea.
    Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – precizează că este vorba de suma de 250 mii lei
primiți de la Guvernul României,  care fizic nu au putut fi  cheltuiți  și apar în fondul de
rezervă, în excedentul din anul 2022.
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – menționează că banii au fost dați foarte târziu pentru
toate comunele din România și nu a mai fost timp efectiv pentru o sedință de consiliu local,
de aceea modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a facut prin dispoziție
și conform legii urmează să fie validată în prima ședință de consiliu local.
Dl.  Iliescu Costică Lucel -  consilier local  – întreabă daca se va face ceva cu banii  din
excedentul bugetar sau vor fi înapoiați guvernului.
Dl. Cristea George – contabil – răspunde că banii pot fi folosiți pentru lucrări de investiții.
Dl. Anița-Enache Adrian - consilier local – menționează că au fost prinși bani în bugetul
local pentru investiții construire cameră mortuară și că proiectul a fost votat. 



Dl. Iliescu Neculai Valerică – consilier local – menționează că există o clădire cumpărată de
primărie, care ar putea fi dărâmată și construit de la zero sub același acoperiș, cu intrări
separate, garaj pentru utilaje și cameră mortuară.
Dl. Lalu Valentin - consilier local – menționează că la primaria comunei Vânători există un
proiect de anvergură realizat cu fonduri europene și anume, iluminatul stradal cu leduri și cu
incărcare solară.
Dl. Lalu Valentin - consilier local – precizează că se cheltuie o sumă considerabil de mare
pentru electricitate și că ar fi bine să fie implementat acest proiect și la nivelul comunei
Obrejița.
Dl.  Pardos Nicu – primarul  comunei – menționează că iluminatul  din localitate este de
câțiva ani de zile pe leduri și că dacă este convenabil pentru localitate va încerca să acceseze
fonduri de la Administrația Fondului de Mediu.
Dl. Iliescu Costică Lucel - consilier local – propune ca la următoarea ședință de consiliu
local, fiecare consilier să vină cu propuneri și să fie rezolvate în ordinea urgenței.
Dl. Anița-Enache Adrian - consilier local – solicită cheltuielile din luna decembrie 2021.

Discuțiile au degenerat, consilierii locali părăsesc sala de ședință, iar proiectul de hotărâre
privind „Validarea Dispoziției numarul 107 din 23 Decembrie 2021 – privind modificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Obrejița, Județul Vrancea” nu a
mai fost supus votului.
   

Tinand cont  de  împrejurări,  dna.  Curtache  Oana  Alina  –  președinte  de  ședință,  declară
ședința închisă.

   Președinte de ședință,                                               Contrasemnează,
Oana Alina CURTACHE                            Secretar general delegat al comunei,
                                                                              Andreea Georgiana STOICA


