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CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI OBREJIȚA
Nr.  4453 DIN 29 Septembrie 2022

 
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29 Septembrie 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  numărul  115 din  23  Septembrie  2022  cu  respectarea  prevederilor
legale.

Şedinţa  de  consiliu  local  s-a  desfăşurat  în  cadrul  Căminului  Cultural  “Georgescu
Constantin” din comuna Obrejița începând cu ora 09.00.

La şedinţă au participat un număr 11 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, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul  Iliescu Neculai  Valerică  -  președinte  de ședință,  supune la  vot  ordinea  de zi  a
ședinței ordinare, din data de 29 Septembrie 2022 care se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru
din 11 voturi exprimate.

Domnul Iliescu Neculai Valerică  -  președinte de ședință, supune la vot Procesul verbal al
ședinței extraordinare din 12 August 2022, care se aprobă cu un număr  11 voturi pentru din 11
voturi exprimate.

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Obrejița în Consiliul de Administrație a Școlii 
Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2022-2023.   
      Iniţiator: primar, Pardos Nicu
                                   
2. Atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea a drumului în
suprafață totală de 1590 mp, situat în extravilanul comunei Obrejița, județul Vrancea T 144, P 2374.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

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

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



1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Obrejița în Consiliul de Administrație a Școlii 
Gimnaziale Obrejița, județul Vrancea, pentru anul școlar 2022-2023.   
      Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.  Munteanu Cristian-Costică – consilier  local  –  propune ca reprezentant  al  Consiliului  Local
Obrejița în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Obrejița pe dl. Ciochină Sandu.
Dna. Curtache Oana-Alina – consilier local - propune ca reprezentant al Consiliului Local Obrejița
în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Obrejița pe dl. Lalu Valentin.

Domnul  Iliescu  Neculai  Valerică  -  președinte  de  ședință,  supune  la  vot  propunerea  domnului
Munteanu  Cristian-Costică  ca  reprezentant  al  Consiliului  Local  Obrejița  în  Consiliul  de
Administrație a Școlii Gimnaziale Obrejița pe dl. Ciochină Sandu., care se aprobă cu un număr de
6 voturi pentru (dl.Munteanu Cristian-Costică, dl. Rînja Gheorghe, dl. Iliescu Neculai-Valerică,
dl. Barbu Ion, dna. Antonache Carmen Roxana, dl. Ciochină Sandu) și 5 abțineri (dl.Anița-Enache
Adrian,  dl.  Lalu  Valentin,  dl.  Racovițeanu Valeriu-Nicu,  dna.  Curtache  Oana-Alina,  dl.  Iliescu
Costică-Lucel), din 11 voturi exprimate.

Domnul  Iliescu  Neculai  Valerică  -  președinte  de  ședință,  supune  la  vot  propunerea  doamnei
Curtache Oana-Alina ca reprezentant al Consiliului Local Obrejița în Consiliul de Administrație a
Școlii Gimnaziale Obrejița pe dl. Lalu Valentin, care se respinge cu un număr de 5 voturi pentru
(dl.Anița-Enache Adrian,  dl.  Lalu Valentin,  dl.  Racovițeanu Valeriu-Nicu, dna.  Curtache Oana-
Alina,  dl.  Iliescu Costică-Lucel)  și  6 voturi împotrivă (dl.Munteanu Cristian-Costică,  dl.  Rînja
Gheorghe,  dl.  Iliescu  Neculai-Valerică,  dl.  Barbu  Ion,  dna.  Antonache  Carmen  Roxana,  dl.
Ciochină Sandu) din 11 voturi exprimate.

In urma voturilor exprimate, domnul consilier local Ciochină Sandu este desemnat  reprezentantul
Consiliului  Local  Obrejița  în  Consiliul  de  Administrație  a  Școlii  Gimnaziale  Obrejița,  județul
Vrancea, pentru anul școlar 2022-2023.   

Se trece la punctul numărul doi de pe ordinea de zi:
2. Atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea a drumului în
suprafață totală de 1590 mp, situat în extravilanul comunei Obrejița, județul Vrancea T 144, P 2374.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.Pardos Nicu – primarul comunei – menționează că este vorba de drumul de interes local din
punctul Gura Vadului care face legătura între localitate și terenurile  agricole ale cetățenilor  din
comună și că este necesară atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Obrejița. 
Dl.Iliescu Neculai Valerică – consilier local – întreabă daca după atestarea apartenenței la domeniul
public al comunei vor începe lucrările.
Dl.Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că după atestarea apartenenței la domeniul public se
poate încheia contract de proiectare.
Dl. Lalu Valentin – consilier local – menționează referitor la această investiție că sunt necesare
șanțuri atât pe stanga cât și pe dreapta de preluarea a apei. 

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
„Atestarea apartenenței  la  domeniul  public  al  comunei  Obrejița,  județul  Vrancea a drumului  în
suprafață  totală  de 1590 mp,  situat  în extravilanul  comunei  Obrejița,  județul  Vrancea T 144, P
2374” 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. Anița Enache Adrian – consilier local – întreabă de ce durează atat de mult investițiile și în ce
stadiu se află acestea
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că investitia Camera Mortuară în comuna Obrejița
se afla la stadiul de proiect și urmează obținerea avizelor și autorizației de construire. Referitor la
puțul forat din localitate urmează obținerea avizul de la mediu, SGA și expertiza hidrogeologică de
la INHGA. 
Dl.  Ciochină  Sandu  –  consilier  local  –  întreabă  în  ce  stadiu  se  află  investiția  Balta  din  Gura
Vadului.
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că doamna Baciu lucrează la proiect.
Dl. Munteanu Cristian Costică – consilier local – întreabă ce putem face cu banii din excedent și
dacă pot fi folosiți pentru pictura bisericii din localitate.
Dl. Pardos Nicu – primarul comunei – menționează că banii din execedent pot fi folosiți doar pentru
investiții
Dna. Curtache Oana Alina – consilier local – propune achiziționarea de mese noi pentru căminul
cultural din localitate și modernizarea toaletei căminului cultural.

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, declară ședința închisă.

          Președinte de ședință,                                                                       Contrasemnează,
     Neculai Valerică ILIESCU                                                          Secretar general al comunei,
                                                                                                           Andreea Georgiana STOICA


