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CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI OBREJIȚA
Nr. 5816 DIN 24 Noiembrie 2022

 
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 24 Noiembrie 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  144  din  18  Noiembrie  2022  cu  respectarea  prevederilor
legale.

Şedinţa de consiliu local s-a desfăşurat în cadrul Primăriei comunei 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.

Doamna Antonache Carmen Roxana - președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi a
ședinței ordinare din data de 24 Noiembrie 2022, care se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru
din 11 voturi exprimate.

Doamna Antonache Carmen Roxana - președinte de ședință, supune la vot Procesul verbal
al ședinței ordinare din 27 Octombrie 2022, care se aprobă cu un număr 11 voturi pentru din 11
voturi exprimate.

I. Proiecte de hotărâri privind:

1.  Aprobarea  organigramei  și  a  statului  de funcții  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Primarului
comunei Obrejița, județul Vrancea.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu
                                   
2. Aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor realiza pe raza comunei Obrejița de către
una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii
416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023.
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 indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții
”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea”.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

5. Propunerea de rectificare a bugetului local 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.  Aprobarea  organigramei  și  a  statului  de funcții  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Primarului
comunei Obrejița, județul Vrancea.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.Ciochină  Sandu – consilier  local  – menționează  că în momentul  de față  nu există  persoană
angajată pe postul de șef situații de urgență și pe postul de asistent medical comunitar.
Dl.Pardos Nicu – primarul comunei – menționează că până la data de 31 decembrie angajările la
stat sunt blocate.

Doamna Antonache Carmen Roxana  -  președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind „Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului
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 Planului de lucrări de interes local ce se vor realiza pe raza comunei Obrejița de către
una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii
416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.Ciochină Sandu – consilier local – întreabă câte persoane sunt beneficiare de ajutor social.
Dl.Antonache Carmen Roxana – consilier local – dă citire listei persoanelor beneficiare de ajutor
social.
Dl.Munteanu Cristian-Costică – consilier local – propune ca persoanele beneficiare de ajutor social 
să aranjeze șanțul de la Ion Țârloi.

Doamna Antonache Carmen Roxana  -  președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind „Aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor realiza pe raza comunei Obrejița de
către una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023” 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.Racovițeanu  Valeriu-Nicu  –  solicită  contractul  de  achiziții  și  procesul  verbal  de  recepție  a
lucrării de modernizare adăpost utilaje.
Dl.Anița-Enache Adrian – întreabă câți metri pătrați de tablă sunt pe magazia de utilaje.
Dl.Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde conform devizului de lucrări sunt 203 mp.

Doamna Antonache Carmen Roxana  -  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 aprobă cu un număr de 7 voturi pentru (dl.Munteanu Cristian-Costică,
dl.Rînja Gheorghe, dl.Iliescu Neculai-Valerică, dl.Barbu Ion, dna.Antonache Carmen Roxana, dl.
Racovițeanu  Valeriu-Nicu,  dl.Ciochină  Sandu),  3  voturi  împotrivă (dl.Anița-Enache  Adrian,
dl.Lalu Valentin, dl.Iliescu Costică-Lucel) și  1 abținere  (dna.Curtache Oana-Alina) din 11 voturi
exprimate.



Se trece la punctul numărul patru de pe ordinea de zi:
4.  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții
”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea”.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dl.Ciochină Sandu – consilier local – solicită informații în legătură cu acest obiectiv de investiții
Dl.Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că în anexa 1 din proiectul de hotărâre se regăsesc
toate informațiile necesare.
Dl.Racovițeanu Valeriu-Nicu – întreabă câți bani s-au cheltuit până acum pentru camera mortuară.
Dl.Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că au fost cheltuiți pentru proiect și avize suma de
20.071 lei.
Dna.Curtache Oana-Alina – consilier local – întreabă dacă primarul comunei poate garanta că acest
preț de 6 miliarde nu este prețul final, ci va fi unul mai mic.
Dl.Pardos Nicu – primarul comunei – răspunde că nu poate garanta acest lucru, lucrarea are valoare
de  390.000  lei  +  TVA  construcție  montaj.  Lucrarea  va  fi  publicată  pe  SEAP  conform  legii
achizițiilor publice iar devizul general a fost realizat de SC Ostarhiseb SRL.
Dna.Curtache Oana-Alina – consilier local – menționează că în calitate de consilieri locali doresc
realizarea acestui obiectiv însă nu la acest preț.

Doamna Antonache Carmen Roxana  -  președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind  „Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  și  a  devizului  general  pentru  obiectivul  de
investiții ”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea” care se respinge cu un
număr  de  9 voturi împotrivă (dl.Munteanu Cristian-Costică,  dl.Rînja  Gheorghe,  dl.Barbu Ion,
dna.Antonache  Carmen  Roxana,  dl.Anița-Enache  Adrian,  dl.Lalu  Valentin,  dl.  Racovițeanu
Valeriu-Nicu,  dna.Curtache  Oana-Alina,  dl.Iliescu  Costică-Lucel),  1  vot  pentru (dl.  Iliescu
Neculai-Valerică) și 1 abținere (dl.Ciochină Sandu) din 11 voturi exprimate.

Se trece la punctul numărul cinci de pe ordinea de zi:
5. Propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

Dna.Ciobanu  Gemona  –  contabil  –  oferă  explicații  în  legătură  cu  propunerea  de  rectificare  a
bugetului local și cu repartizarea sumelor.
Dl.Anița-Enache Adrian - solicită informații în legătură cu Dusterul primăriei, de la data punerii în
funcțiune și până în prezent câți litri de motorină s-au consumat și cați kilometri are parcurși.

Doamna Antonache Carmen Roxana  -  președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind „Propunerea de rectificare a bugetului local 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.

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

Doamna Antonache Carmen Roxana - președinte de ședință, declară ședința închisă.

             Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează,
     Carmen Roxana ANTONACHE                                                Secretar general al comunei,
                                                                                                           Andreea Georgiana STOICA


