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H O T A R A R E A nr.48 

 
din 23 decembrie  2019 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.25 din 24 iunie 
2015 privind actualizarea pozițiilor 33-34-35 și completarea anexei nr.42 
aprobată prin HG.nr.562/2002 privind inventarul domeniului public al comunei 
Oancea, județul Galați. 
 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, validat prin senținta civilă 
nr.406/2016; 
Nr.si data depunerii proiectului: 3166 din 11.12.2019. 
           Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați întrunit în ședința ordinară 
din 23.12.2019; 
           Având in vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.3166 din 
11.12.2019; 
           Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialiate al primarului nr.3179 din 12.12.2019; 
           Având in vedere  avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică, 
financiară, activități social culturale, culte, juridică și disciplină; 
           Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.25 din 24 iunie 2015 
privind actualizarea pozițiilor 33-34-35 și completarea anexei nr.42 aprobată prin 
HG.nr.562/2002 privind inventarul domeniului public al comunei Oancea, județul 
Galați. 
           Având in vedere prevederile art.129 alin.2 lit.(c) din O.U.G.nr. 57 din 3 
iulie 2019 - privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
            In baza art.139 alin.3 lit.(g) si art.196 alin.1 lit.a  din  O.U.G.nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
            Art. 1 Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local 
nr.25 din 24 iunie 2015 privind actualizarea pozițiilor 33-34-35 și completarea 
anexei nr.42 aprobată prin HG.nr.562/2002 privind inventarul domeniului public al 
comunei Oancea, județul Galați conform planurilor topografice parte integrantă din 
prezenta  hotărâre, astfel : 
poz.11 – str.Croitorilor – coloana elemente de identificare – suprafața = 2842 mp ; 



poz.18 – str.Lucernei – coloana elemente de identificare – suprafața = 3199 mp ; 
poz.20 – str.Mare – se adaugă tronsonul Prelungire Str.Mare – suprafața = 3042 
mp ; 
poz.32 – str.Prutului – coloana elemente de identificare – suprafața = 2607 mp ; 
poz.34 – str.Salcâmului – coloana elemente de identificare – suprafața = 4400 mp ; 
poz.43 – str.Viilor – coloana elemente de identificare – suprafața = 3923 mp ; 
            Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul 
Galați și afișată pe site-ul primăriei de secretar general Dima Elisabeta. 
 
 
 
          Președinte de ședință,                              Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                           Secretar general, 
             
 
           Bogatu Niculina.                                             Dima Elisabeta. 
 
 
 
 
 
Oancea – 23  decembrie 2019        
                            
Total consilieri ce compun Consiliul local  =   9   consilieri 
Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =    9   consilieri 
Au votat ”pentru” 9 ,  Au votat”impotriva”…0…, Abţineri ...0...  
 


