ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 13 februarie 2020 in şedinţa extraordinara de îndată a
Consiliului local Oancea care are loc in sala de şedinţe la ora 16,00 conform
convocatorului nr.533 din 12.02.2020.
Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca 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 13 ianuarie
2020, 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 bugetului local al comunei Oancea,
județul Galați pentru anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor brute pentru funcționarii
publici, personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Oancea si din serviciul public al Consiliului Local al comunei Oancea care se aplică
începând cu data de 1 februarie 2020.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 35 din
31.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a
cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Galați”.
4. 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 aproba 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 bugetului local al comunei Oancea, județul Galați pentru anul 2020,
după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
D-na consilier Bogatu Niculina arată că sumele primite sunt binevenite, că
ele au fost repartizate corespunzător nevoilor comunității, că pentru realizarea

obiectivelor propuse trebuie să depunem eforturi î vederea încasării impozitelor și
taxelor locale și să găsim resurse să completăm veniturile.
D-l consilier Palade Mihai aduce în discuție cofinanțarea la proiectul –
extindere alimentare cu apă, dacă nu sunt fonduri, lucrările se pot efectua până găsim
și cofinanțarea, poate vom mai primi bani la rectificare.
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.
In continuare, d-na președinte de ședință solicită președintelui comisiei de
specialitate să prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la
stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici, personalul contractual din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Oancea si din serviciul public al
Consiliului Local al comunei Oancea care se aplică începând cu data de 1 februarie
2020.
Având in vedere ca nu sunt discuții, d-na președinte de ședință prezintă
proiectul de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 9 voturi
pentru.
D-na președinte de ședință solicită președintelui comisiei de specialitate să
prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 35 din 31.10.2019 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate,
precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Galați”.
Având in vedere ca nu sunt discuții, d-na președinte de ședință prezintă
proiectul de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 9 voturi
pentru.
Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări.
La capitolul informări d-l primar prezintă protocolul încheiat cu Sistemul de
gospodărire a Apelor Galați cu privire la lucrările de întreținere a albiei minore a
râului Valea Oancei.
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,

Niculina Bogatu.

Secretar general,

Elisabeta Dima.

