
  ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI OBREJIȚA
 NR.  1926 DIN 20 Aprilie 2022

                                               

MINUTĂ
              şedinţei ordinare a Consiliului Local  Obrejița

                  din data de 20 Aprilie 2022

 În  conformitate  cu  prevederile  art.  11  și   art.  12  din  Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare și în baza ordinii de
zi  aprobată  de  Consiliul  Local  Obrejița  în  şedinţa  ordinară  din  data  de  20  Aprilie  2022,  s-au  adoptat
următoarele hotărâri:

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

          - voturi „pentru” 11
- voturi ,,împotrivă“ 0 
- voturi ,, abțineri“ 0

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

          - voturi „pentru”  8
- voturi ,,împotrivă“ 3 
- voturi ,,abțineri“ 0

3. Modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public
local  pe raza de competenta  a  Asociației  de Dezvoltare  Intercomunitară  a  Transportului
Public  din  Ramnicu  Sărat-ATRAS  catre  S.C.  Transport  Urban  de  Calatori  S.A.,
nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)                         
  Iniţiator: primar, Pardos Nicu

          - voturi „pentru”  11
- voturi ,,împotrivă“ 0 
- voturi ,,abțineri“ 0

4. Asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor curente și de exploatare a serviciului
de iluminat public prin alocații bugetare la nivelul comunei Obrejița, județul Vrancea.
  Iniţiator: primar, Pardos Nicu

          - voturi „pentru”  6
- voturi ,,împotrivă“ 5 
- voturi ,,abțineri“ 0



5. Transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa  I, grad profesional
asistent  din  cadrul  Compartimentului  contabilitate  financiar  buget  în  funcția  publică  de
execuție  de  consilier,   clasa   I,  grad  profesional  debutant,  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului comunei Obrejița, judetul Vrancea.
  Iniţiator: primar, Pardos Nicu

- voturi „pentru”  8
- voturi ,,împotrivă“ 1 
- voturi ,,abțineri“ 2

6. Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Obrejița, judeţul Vrancea pe anul 2021.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

- voturi „pentru”  6
- voturi ,,împotrivă“ 4 
- voturi ,,abțineri“ 1

7. Aprobarea  parteneriatului  dintre  comunele  TÂMBOEȘTI,  SIHLEA,  OBREJIȚA  si
SLOBOZIA BRADULUI, judetul Vrancea în vederea implementării  activităţilor  aferente
proiectului:  „INFIINTARE  SISTEM  INTELIGENT  DE  DISTRIBUTIE  A  GAZELOR
NATURALE  IN  COMUNELE  TAMBOESTI,  SIHLEA,  OBREJITA  SI  SLOBOZIA
BRADULUI, JUDETUL VRANCEA”.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

          - voturi „pentru”  11
- voturi ,,împotrivă“ 0 
- voturi ,,abțineri“ 0

8.  Aprobarea cererii  de finantare  si  a devizului  general  estimativ  aferent  obiectivului  de
investitii  “INFIINTARE  SISTEM  INTELIGENT  DE  DISTRIBUTIE  A  GAZELOR
NATURALE  IN  COMUNELE  TAMBOESTI,  SIHLEA,  OBREJITA  SI  SLOBOZIA
BRADULUI, JUDETUL VRANCEA”
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

          - voturi „pentru”  11
- voturi ,,împotrivă“ 0 
- voturi ,,abțineri“ 0

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