
     ROMANIA 
JUDETUL GALATI                                                                      Anexa  la Dispozitia      
COMUNA OANCEA                                                                      nr.38/20.03.2020 
Nr.1014 din 23.03. 2020 

 
 
 

C O N V O C A T O R  
 

              In conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Oancea nr.38 din 20.03.2020  
se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați în ziua 
de 30.03.2020 ora  12,00 in sala de ședințe cu următorul  
 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 
 

 
  1.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Oancea pentru anul 2020. 
                                                                     Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar 
                      Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
 
            2. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați. 
                                                                    Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar 
               Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
 
   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 
terenului extravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in 
T.3, parcela 29, având categoria de pășune, însușirea raportului de evaluare si 
constituirea comisiei de licitație.       
                                                                   Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar 
                                      Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
 
           4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 
terenului extravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in 
T.48, parcela 871/1, 871/2, lot.3, având categoria de pășune, însușirea raportului de 
evaluare si constituirea comisiei de licitație.       
                                                                      Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar  



                                    Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
 
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică clădire 
și teren aflat în domeniul public situat în cv.46, parcela 7 lot 1/3, însușire raport de 
evaluare si constituire comisie de licitație. 
                                                                Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar  
                                    Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
 
   6. Intrebări, interpelări, informări. 
 
               
 
                     PRIMAR, 
 
            VICTOR CHIRILOAIE                                                           REDACTAT, 
                           SECRETAR GENERAL 
                                                                                                               Elisabeta Dima. 


