
                                             ROMÂNIA
                                              JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI OBREJIȚA
Nr.  684 DIN 11 Februarie 2022

 
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 11.02.2022 în cadrul şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local  al Comunei Obrejița

Consiliul local al comunei Obrejița a fost convocat în şedinţă extraordinară prin Dispoziţia
primarului comunei Obrejița nr. 25 din 07.02.2022 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 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri în funcție,
(domnul Rinja Gheorghe, consilier local participă telefonic), fiind îndeplinită condiția prevăzută la
art. 137 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Domnul Ciochină Sandu  -  președinte  de ședință,  supune la  vot  ordinea de zi  a  ședinței
extraordinare, din data de 11.02.2022 care se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru din 11 voturi
exprimate.

Domnul Ciochină Sandu -  președinte de ședință, supune la vot Procesul verbal al ședinței
ordinare din 27 Ianuarie 2022, care se aprobă cu un număr de 6 voturi pentru (dl. Barbu Ion, dna.
Antonache Carmen Roxana, dl.Munteanu Cristian-Costică, dl. Ciochină Sandu, dl. Iliescu Neculai-
Valerică, dl. Rînja Gheorghe), 4 voturi  împotrivă (dl.Anița-Enache Adrian, dl. Lalu Valentin, dl.
Racovițeanu Valeriu-Nicu, dl. Iliescu Costică-Lucel) și 1 abținere (dna. Curtache Oana-Alina) din
11 voturi  exprimate.

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. 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

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, Județul Vrancea pe anul 2022.
    Iniţiator: primar, Pardos Nicu

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



Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu – consilier local - dorește să menționeze că în procesul verbal de la
ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2022 nu sunt menționate intervențiile consilierilor locali
Anița-Enache Adrian,  Lalu  Valentin  și  Racovițeanu  Valeriu-Nicu cu privire  la  documentele  ce
trebuiesc atașate la mapa consilierilor locali, care solicită documente suplimentare
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier  local  – menționează că în ședința ordinară din data de 27
ianuarie 2022, a solicitat  ca in comisia de buget-finanțe să fie prezentate anumite cheltuieli  din
lunile anterioare.
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – intreabă de ce nu au fost prezentate aceste cheltuieli
Dl. Cristea George – contabil – răspunde că au fost prezentate cheltuielile pentru luna decembrie
odata cu execuția bugetară pe trimestrul IV
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – solicită cheltuielile  pentru căminul cultural si pentru
parc din luna ianuarie
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – invită consilierii locali la sediul Primăria Obrejița pentru
studierea documentelor solicitate
Dl.  Iliescu Costică-Lucel  – consilier  local  – întreabă  dacă facturile  și  documentele  justificative
solicitate sunt secrete, deoarece acestea nu sunt prezentate în sedința de consiliu local iar consilierii
locali sunt invitați la primărie pentru a le studia
Dna. Curtache Oana-Alina – consilier local - menționează că în ultimile patru ședințe de consiliu
local au fost solicitate documentele respective și că de fiecare data domnul primar a promis că le va
prezenta 
Dna. Curtache Oana-Alina – consilier local – intreabă care este motivul pentru care nu s-au pus la
dispoziție documentele solicitate și motivul pentru care domnul primar invită consilierii la primărie
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că invită consilierii locali la primărie pentru a putea
studia documentele respective
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – menționează că solicită documentele respective de la
compartimentul contabilitate și de la compartimentul secretariat
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că cele două compartimente din cadrul primăriei
sunt în subordinea primarului și că fără acordul primarului nu pot prezenta documentele
Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu – consilier local – intreabă de ce domnul Pleșa, domnul Gurbet sau
domnul Vatră pun la dispoziție orice document cerut de către consilieri,  iar la nivelul primăriei
Obrejița nu este posibil acest lucru
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că nu mai dorește să mai apară in presa scrisă
informații eronate

Se trece la punctul numărul unu de pe ordinea de zi:
1. 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

Domnul  Ciochină  Sandu -  președinte  de  ședință,  supune  la  vot  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”  care se aprobă, cu un
număr de 11 voturi pentru (dl.Munteanu Cristian-Costică, dl. Rînja Gheorghe, dl. Iliescu Neculai-
Valerică,  dl.  Barbu Ion,  dna.  Antonache Carmen  Roxana,  dl.  Ciochină  Sandu,  dl.Anița-Enache
Adrian,  dl.  Lalu  Valentin,  dl.  Racovițeanu  Valeriu-Nicu,  dna.  Curtache  Oana-Alina,  dl.  Iliescu
Costică-Lucel), din 11 voturi exprimate.

Se trece la punctul numărul doi de pe ordinea de zi:
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, Județul Vrancea pe anul 2022.
    Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.  Pardos Nicu – primarul  comunei  – menționează că după trimiterea  convocatorului,  domnul
director al Școlii Gimnaziale Obrejița a trimis o adresă prin care a mai solicitat anumite sume de
bani 
Dl. Ostriceanu Cosmin – director Școală Generală Obrejița – menționează că suma totală solicitată
este de 138 mii lei 
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – întreabă cui aparține curtea grădiniței din localitatea
Obrejița



Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că terenul este al Primăriei Obrejița
Dna. Curtache Oana-Alina – consilier  local – menționează că în momentul  în care a fost votat
proiectul pentru repararea parcului de joacă, ar fi trebuit să fie prins și curtea grădiniței
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că nu au fost suficienți banii și pentru acel teren și
că proiectul la care face referire doamna consilier este loc de joaca pentru copii în curtea Căminului
Cultural, iar curtea grădiniței este alt proiect
Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu – consilier local întreabă dacă reparațiile au fost efectuate cu STF
Alipan Nature SRL 
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că firma este menționată in devizul de lucrari și că
este aceeași firmă care a efectuat reparatiile la Caminul Cultural din localitate
Dl. Iliescu Costică-Lucel – consilier local – menționează că sunt oameni care beneficiază de ajutor
social, că exista un utilaj al primăriei și că impreună ar putea fi amenajata curtea grădiniței
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că nu are angajat al primăriei care să folosească
tractorul
Dl. Ciochină Sandu – președinte de ședintă -  cheamă la ordin pe domnul consilier Racovițeanu
Valeriu-Nicu și pe domnul primar Pardos Nicu
Dl. Lalu Valentin – consilier local – propune ca „votarea bugetului local să se faca pe capitole”
Propunerea domnului Lalu Valentin pentru „votarea bugetului local pe capitole” este aprobată cu un
număr de 11 voturi pentru.
Dl.  Ostriceanu  Cosmin  –  director  Scoală  Generală  Obrejița  –  menționează  că  pentru  reparații
solicita suma de 42 mii lei, pentru burse elevi suma de 30 mii lei, achiziție bănci suma de 25 mii lei,
pentru două table interactive suma de 8 mii lei, pentru sistem de supraveghere video suma de 10 mii
lei, pentru naveta profesorilor suma de 15 mii lei și pentru incalzire suma de 10 mii lei
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – propune votarea „suplimentării bugetului cu suma de 140 mii
lei pentru Scoala Gimnazială Obrejița”
Propunerea domnului Ciochină Sandu pentru votarea „suplimentării bugetului cu suma de 140 mii
lei pentru Scoala Gimnazială Obrejița”este aprobată cu un număr de 11 voturi pentru.
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – propune „achiziționarea a zece camere de supraveghere, iar
bugetul alocat să fie de 40 mii lei”
Dl. Lalu Valentin – consilier local – solicită menționarea în procesul verbal al sedintei, ca pentru
cei 40 mii lei sa se cumpere camere de supraveghere, chiar daca spre exemplu se cumpara mai putin
de zece camere de supraveghere, camerele de supraveghere sa fie de calitate.
Propunerea domnului Ciochină Sandu pentru  „achiziționarea a zece camere de supraveghere, iar
bugetul alocat să fie de 40 mii lei” este aprobată cu un număr de 11 voturi pentru.
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier  local  – menționează că nu este un viceprimar al comunei,
angajații primăriei sunt puțini, sunt utilaje noi nefolosite, iar primarul comunei scoate la concurs
postul pentru situatii de urgenta
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – sustine ca este nevoie de un barbat cu o varsta buna de
munca, care sa aibe permis de tractorist, sa poata merge cu oamenii la ajutor social, nu o fata de 20
de ani care nu este pentru postul de a merge cu furtunul de pompieri sa stinga incendiul
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – menționează ca si o femeie poate face fata pentru postul de
sef  voluntar  servicii  de  urgenta,  deoarece  in  momentul  de  față  delegat  pe  aceste  atributii  este
doamna Vali Ichim care a facut față cu brio acestui post
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – intreaba de ce nu a fost informat consiliul local despre
concursul pentru sef situatii de urgenta
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – propune „votarea cheltuielilor sectiunii de functionare” 
Propunerea domnului Ciochină Sandu pentru  „votarea cheltuielilor sectiunii de functionare” este
aprobată cu un număr de 11 voturi pentru
Dl. Lalu Valentin – consilier local – intreaba daca vor fi montate camerele de supraveghere, ce se
va intampla cu paza din comuna Obrejița
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – raspunde ca Primaria Obrejita trebuie sa fie pazita pe timp de
noapte
Dl.  Ciochină  Sandu  –  consilier  local  –  propune  „votarea  titlului  XIII,  punctul  1  modernizare
adapost utilaje”
Propunerea domnului Ciochină Sandu pentru „votarea titlului XIII, punctul 1 modernizare adapost
utilaje” este aprobată cu un număr de 11 voturi pentru
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – propune votarea titlului XIII, punctul 2, „construire camera
mortuara in comuna Obrejița ”



Propunerea domnului Ciochină Sandu pentru „construire camera mortuara in comuna Obrejița” este
aprobată cu un număr de 11 voturi pentru
Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – propune ca toate investitiile ce se fac in anul 2022 sa fie
publicate pe SEAP
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – raspunde ca orice achizitie si lucrare mai mare de 4 mii lei
este scoasa pe SICAP
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – propune votarea titlului XIII, punctul 3, „executie teren de
sport cu teren sintetic 40m x 20m”
Dl. Iliescu Costică-Lucel – consilier local – mentionează că nu este necesar un teren de sport in
localitate si că se poate face altceva cu banii 
Dl. Iliescu Costică-Lucel – consilier local – mentionează ca nu se va realiza in anul 2022 nici un
metru de șanț sau drum pe strada Scolii din localitate
Dna. Antonache Carmen Roxana – consilier local – mentioneaza ca nu este de acord cu realizarea
terenului de sport
Propunerea domnului Ciochină Sandu pentru „executie teren de sport cu teren sintetic 40m x 20m”
este respinsă cu un număr de 10 voturi împotrivă și 1 abținere
Dl.  Ciochină  Sandu  –  consilier  local  –  propune  votarea  titlului  XIII,  punctul  4,  „sistem
supraveghere  stradal  comuna Obrejița,  elaborare  și/sau actualizare  PUG, amenajare  balta  punct
Gura Vadului”
Dl.  Anița-Enache  Adrian  –  consilier  local  –  propune  ca  proiectul  amenajare  balta  punct  Gura
Vadului sa fie primul proiect de investitii din anul 2022
Propunerea  domnului  Ciochină  Sandu  pentru  „sistem  supraveghere  stradal  comuna  Obrejița,
elaborare și/sau actualizare PUG, amenajare balta punct Gura Vadului” este aprobată cu un număr
de 11 voturi pentru
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – propune votarea titlului XIII, punctul 5, „drumuri și poduri”
Propunerea  domnului  Ciochină  Sandu pentru  „titlului  XIII,  punctul  5,  drumuri  și  poduri”  este
aprobată cu un număr de 11 voturi pentru
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – propune votarea titlului XIII, punctul 6, „transfer din bugetul
local catre Vranceaqua - canalizare”
Propunerea  domnului  Ciochină  Sandu  pentru  „transfer  din  bugetul  local  catre  Vranceaqua  -
„canalizare” este aprobată cu un număr de 11 voturi pentru
Dl.  Ciochină  Sandu  –  consilier  local  –  propune  votarea  „venituri  secțiunea  de  dezvoltare  –
vărsăminte din secțiunea de funcționare”
Propunerea domnului Ciochină Sandu pentru  „venituri secțiunea de dezvoltare – vărsăminte din
secțiunea de funcționare” este aprobată cu un număr de 11 voturi pentru

Domnul  Ciochină  Sandu -  președinte  de  ședință,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind
„Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Obrejița, Județul Vrancea pe anul 2022”
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  care se  aprobă,  cu  un  număr  de  11  voturi  pentru
(dl.Munteanu Cristian-Costică, dl. Rînja Gheorghe, dl. Iliescu Neculai-Valerică, dl. Barbu Ion, dna.
Antonache Carmen Roxana, dl.  Ciochină Sandu, dl.Anița-Enache Adrian,  dl.  Lalu Valentin,  dl.
Racovițeanu  Valeriu-Nicu,  dna.  Curtache  Oana-Alina,  dl.  Iliescu  Costică-Lucel),  din 11  voturi
exprimate.

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

Dl. Răducan Ionuț Florin – ajutor șef Post Poliție Obrejița – întreabă daca în comuna Obrejița vor fi
montate camere de supraveghere și propune anumite puncte strategice de montare a camerelor de
supraveghere  și  anume,  intersecțiile  principale,  intrarea  în  comună  dinspre  localitatea  Sihlea,
trecerea de pietoni de pe DN2-E85, la Alezor, la piață, zootehnie.
Dl. Răducan Ionuț Florin – ajutor șef Post Poliție Obrejița – menționează că în comuna Dumbraveni
sunt montate camere performante și că valoarea unei camere este cuprinsă între 3.000 și 5.000 de
lei.



Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – menționează că în proiectul anterior referitor la montarea
camerelor  de  supraveghere  era  vorba  de  180 mii  de  lei  pentru  26  de  camere  de supraveghere
inclusiv fibra optică.
Dl. Ciochină Sandu – consilier local – susține propunerea domnului Răducan Ionuț Florin – ajutor
șef Post Poliție Obrejița pentru montarea in punctele strategice ale comunei camere de supraveghere
Dl. Lalu Valentin – consilier local – propune incheierea circului mediatic, menționarea in procesul
verbal al sedintei consiliului local toate discuțiile ce au loc, iar documentele solicitate să fie puse la
dispoziția tuturor consilierilor la mapă, pentru a putea fi studiate acasă
Dl. Lalu Valentin – consilier local – propune montarea in localitate a unui număr de 10 camere
performante
Dl.  Anița-Enache  Adrian  –  consilier  local  –  susține  că  30  mii  de  lei  sunt  suficienți  pentru
achiziționarea camerelor de supraveghere
Dl.  Iliescu  Neculai  Valerică  –  consilier  local  propune  ca  primăria  Obrejița  să  achiziționeze
camerele de supraveghere, apoi fibra optică si montajul să fie asigurat de cei de la Digi.

Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – propune ca Primăria Obrejița să achiziționeze același
model de  camere de supraveghere ca la Dumbrăveni
Dl. Lalu Valentin – consilier local – propune ca dupa achiziționarea camerelor de supraveghere,
Nemira ar putea să facă montajul dacă fac o ofertă bună de preț, tinând cont că tot ei s-au ocupat de
camerele de la școală și de la primărie.
Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu – consilier local – propune angajarea unei persoane pentru achiziții
publice 
Dl. Iliescu Costică-Lucel – consilier local – solicită stabilirea numărului exact de camere care se
vor achiziționa
Dl.Munteanu Cristian-Costică – consilier local – propune un număr de 10 camere de supraveghere
pentru moment
Dl. Răducan Ionuț Florin – ajutor șef Post Poliție Obrejița – propune un număr de 10 camere de
supraveghere la fel de performante ca cele din localitatea Dumbrăveni, iar dacă vor mai fi necesare
pe parcurs să se achiziționeze și altele
Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu – consilier local – solicită ca amplasarea camerelor de supraveghere
să nu fie pe stâlpii electrica sau telekom, ci pe un punct fix prins în beton

Dl.  Ciochină  Sandu  –  consilier  local  –  propune  ca  la  recepția  lucrărilor  să  asiste  câte  un
reprezentant al fiecărui partid politic, membru al consiliului local

   Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează,
     Sandu CIOCHINĂ                                                         Secretar general al comunei,
                                                                                             Andreea Georgiana STOICA


