
                                             ROMÂNIA
                                              JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI OBREJIȚA
Nr. 4872 DIN 27 Octombrie 2022

 
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27 Octombrie 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  129  din  21  Octombrie  2022  cu  respectarea  prevederilor
legale.

Şedinţa  de  consiliu  local  s-a  desfăşurat  în  cadrul  Căminului  Cultural  “Georgescu
Constantin” din comuna Obrejița începând cu ora 08.30.

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 27 Octombrie 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  04  Octombrie  2022,  care  se  aprobă cu  un  număr  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 voturi împotrivă (dl.Anița-Enache Adrian,
dl.  Lalu Valentin,  dl.  Racovițeanu Valeriu-Nicu, dna.  Curtache Oana-Alina,  dl.  Iliescu Costică-
Lucel), din 11 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. Validarea Dispoziției numărul 118 din 29 Septembrie 2022 – privind modificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, județul Vrancea. 
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

3. Aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul III al
anului 2022.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

4.  Aprobarea asocierii comunei Obrejița cu unitățile administrativ teritoriale, comuna Tamboești,
comuna  Slobozia  Bradului,  comuna  Sihlea  județul  Vrancea,  pentru  constituirea  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară „GAZ COM 4 VN SUD”.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

5. Aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC în
comuna Obrejița, județul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul
apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10
– Fondul Local.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

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



Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu – consilier local – menționează că în redactarea procesului
verbal de la ședinta extraordinară din 04 octombrie 2022 au fost omise anumite lucruri care țin de
legalitatea ședinței.

Dl. Racovițeanu Valeriu-Nicu – consilier local – precizează că Partidul Național Liberal o
să  depună  contestatie  și  că  o  să  se  demonstreze  că  hotararea  privind  alegerea  viceprimarului
comunei Obrejița este nelegală.

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. Iliescu Neculai Valerică – consilier local –  o propune pe doamna Antonache Carmen Roxana
ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni.

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
„Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Obrejița pentru ședințele din următoarele
trei luni” și propunerea pentru doamna Antonache Carmen Roxana 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. Validarea Dispoziției numarul 118 din 29 Septembrie 2022 – privind modificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, județul Vrancea. 
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl. Nicu Pardos – primarul comunei – menționează că este vorba de suma de 40.000 lei alocați de
la bugetul de stat pentru învățământ și suma de 21.000 lei  pentru plata recenzorilor.

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
„Validarea Dispoziției  numarul 118 din 29 Septembrie 2022 – privind modificarea bugetului de
venituri  și cheltuieli  pe anul 2022 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 trei de pe ordinea de zi:
3. Aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul III al
anului 2022.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.  Anița-Enache  Adrian  –  consilier  local  –  cere  lămăriri  în  legătură  cu  cheltuielile  din  luna
octombrie 2022
Dl. Lalu Valentin – consilier local – întreabă de ce magazia de utilaje a fost acoperită cu tablă doar
pe un sfert din suprafața clădirii
Dl. Nicu Pardos – primarul comunei – răspunde că suma alocată pentru acoperiș nu a fost suficienta
pentru intreaga cladire
Dl.  Anița-Enache Adrian  –  consilier  local  –  întreaba  dacă  proiectul  camerei  mortuare  a  costat
18.000 lei iar studiul geotehnic 2.000, total 20.000 lei
Dl. Nicu Pardos – primarul comunei – răspunde că acestea sunt prețurile, contractul a fost încheiat
pe o perioada de 45 de zile iar documentatia pentru aceasta lucrarea a fost realizata.
Dl.  Lalu  Valentin  – consilier  local  –  solicită  doamnei  contabil  Ciobanu Gemona,  să  transmita
împreună cu convocatorul sedinței și cheltuielile din luna respectivă.



Dl. Iliescu Costică Lucel – consilier local – dorește ca după terminarea forării puțului, primarul
comunei sa solicite firmei care execută această lucrare să garanteze apa pentru următorii 10 ani.

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
„Aprobarea execuției bugetului local al comunei Obrejița, județul Vrancea pentru trimestrul III al
anului 2022” 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),
5 voturi pentru  (dl.Munteanu Cristian-Costică, dl. Rînja Gheorghe, dl. Iliescu Neculai-Valerică,
dl. Barbu Ion, dna. Antonache Carmen Roxana) și 1 abținere (dl. Ciochină Sandu,) din 11 voturi
exprimate.

Se trece la punctul numărul patru de pe ordinea de zi:
4.  Aprobarea asocierii comunei Obrejița cu unitățile administrativ teritoriale, comuna Tamboești,
comuna  Slobozia  Bradului,  comuna  Sihlea  județul  Vrancea,  pentru  constituirea  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară „GAZ COM 4 VN SUD”.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.  Iliescu  Costică Lucel  –  consilier  local  –  menționează  că a  mai  existat  un ADI cu comuna
Tamboești referitor la utilaje și întreabă daca a fost folositor comunei Obreița
Dl. Nicu Pardos – primarul comunei – raspunde că prin asociere a fost asfaltată strada Școlii din
localitate și s-au achiziționat utilaje.

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
„Aprobarea  asocierii  comunei  Obrejița  cu unitățile  administrativ  teritoriale,  comuna Tamboești,
comuna  Slobozia  Bradului,  comuna  Sihlea  județul  Vrancea,  pentru  constituirea  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară „GAZ COM 4 VN SUD” 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 cinci de pe ordinea de zi:
5. Aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC în
comuna Obrejița, județul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul
apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10
– Fondul Local.
     Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl. Nicu Pardos – primarul comunei – menționează că sesiunea pentru depunerea proiectelor a fost
redeschisă și că este vorba despre același proiect supus dezbaterii în luna mai 2022, care nu a fost
aprobat de consiliul local.
Dl. Racovițeanu Valeriu Nicu – consilier local -  menționează că alte localități din județ au accesat
fonduri pentu construirea de locuinte pentru tineri
Dl.  Anița-Enache Adrian – consilier  local  –  menționează  că la  începutul  anului  a  fost  aprobat
bugetul comunei și s-au stabilit și numărul camerelor de supravegere ce vor fi montate în localitate

Domnul Iliescu Neculai Valerică - președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind
„Aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC în
comuna Obrejița, județul Vrancea”, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul
apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10
– Fondul Local” 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), 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.



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

Dl. Anița-Enache Adrian – consilier local – întreabă de ce în urma rectificării bugetare, comunei
Obrejița nu i-au fost alocați bani.
Dl. Nicu Pardos – primarul comunei – răspunde că sunt bani în excedent care nu au fost folosiți și
de aceea comunei nu i-au mai fost repartizați bani.
Dl. Iliescu Costică Lucel – consilier local – aduce la cunoștință faptul că în zona „maici”, oile au
pătruns  și  au  distrus  viile  cetățenilor; în  zona  fostului  CAP  vegetația  a  crescut  foarte  mult,
deteriorand gardul și de aceea este necesară atenționarea proprietarilor.
Dna. Curtache Oana Alina – consilier local – aduce la cunoștință faptul că locuințele părăsite din
localitate sunt frecventate de oameni ai străzii și că acolo se adăpostesc și câini care reprezintă un
adevărat pericol pentru comunitate.

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

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


