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               Încheiat astăzi 23 decembrie 2019 in şedinţa ordinară a Consiliului local 
Oancea care are loc in sala de şedinţe la ora 12,00 conform convocatorului nr.3189 
din 16.12.2019. 
               Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând că din totalul 
de 9 consilieri sunt prezenţi toți membri, şedinţa fiind legal constituită i-și poate 
desfăşura lucrările. 
               Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 10 decembrie 
2019, acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei 
informează asupra votului cu care proiectele de hotărâre trebuie aprobate. 
               D-na Bogatu Niculina președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru 
a prezenta  următorul proiect al ordinei de zi :  
   1.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local al 
comunei Oancea pentru anul 2019. 
           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020 – 
2021 la nivelul comunei Oancea, judeţul Galaţi.     
           3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale a 
bunurilor aparținând comunei Oancea, județul Galați. 
           4.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.25/ 
24.06.2015  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. 
            5. Întrebări, interpelări, informări.    
             Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-l președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
              In  continuare, d-na președinte  de  ședință,  solicită  președintelui  comisiei  
de  specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea  proiectului  de  hotărâre cu  
privire  la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oancea pentru anul 2019, 
după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.  
              D-na consilier Bogatu Niculina arată că suma primită este încadrată la 
capitolul pentru care a fost solicitată și suntem mulțumiți. 
              D-l consilier Adămiță Neculai arata ca suma primită este binevenită ca să 
achităm facturile restante. 



             Având in vedere ca nu mai sunt alte discuții, d-na președinte de ședință 
prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 9 
voturi pentru. 
                La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na președinte de ședință, solicită 
președintelui comisiei de specialitate să prezinte raportul pentru avizarea proiectului 
de hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020 – 2021 la nivelul 
comunei Oancea, judeţul Galaţi, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții si 
pentru ca nu sunt, d-na președinte de ședință, prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot in forma prezentată și se aprobă cu 9 voturi pentru. 
                In  continuare, d-na președinte  de  ședință, solicită președintelui comisiei  
de specialitate să prezinte raportul  pentru  avizarea  proiectului  de  hotărâre cu  
privire la aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând comunei 
Oancea, județul Galați , după care se trece la întrebări, propuneri, discuții si pentru ca 
nu sunt, d-na președinte de ședință, prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot in 
forma prezentată și se aprobă cu 9 voturi pentru.   
              La punctul patru de pe ordinea de zi d-na președinte de ședință solicită 
președintelui comisiei de specialitate să prezinte raportul pentru avizarea proiectului 
de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL.nr.25/ 24.06.2015 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, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na 
președinte de ședință, prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma 
prezentată și se aprobă cu 9 voturi pentru 
              Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări. 
              Secretarul general dă citire circularei nr.10336/20.12.2019  a Instituției 
Prefectului Județul Galați cu privire la un set de reguli în ceea ce privește 
înregistrarea , verificarea legalității, evidența, păstrarea și arhivarea actelor 
administrative transmise de către unitatea administrativ teritorială. 
              Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na președinte de 
ședință mulțumește pentru participare si declară închise lucrările ședinței.  
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
      
 
 
          Preşedinte de şedinţă,                                                         Secretar general,       
                   
 
            Niculina Bogatu.                                                               Elisabeta Dima.     


