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               Încheiat astăzi 24 februarie 2020 in şedinţa ordinara a Consiliului local 
Oancea care are loc in sala de şedinţe la ora 12,00 conform convocatorului nr.589 din 
17.02.2020. 
               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 februarie 
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 dezmembrării unor loturi de teren 
aflate în domeniul privat, situate in cvartal 2 lot 3/4 în suprafață de 6450 mp, sat 
Slobozia Oancea, comuna Oancea, județul Galați. 
             2. Proiect de hotărâre privind  acordarea acceptului de înfiinţare a unui 
consorţiu şcolar. 
             3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați. 
            4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 
publice pe anul 2020. 
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de 
interes local ce se execută de către persoanele beneficiare de ajutor social, apte de 
muncă în anul 2020. 
             6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face 
parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Oancea, jud. Galați. 
            7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de către Comuna 
Oancea a unui imobil pentru parcare/garare tehnică și depozitare unelte/echipamente 
din dotarea primăriei. 
            8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați. 



             9.  Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul U.A.T. Comuna 
Oancea. 
             10. Intrebări, 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 dezmembrării unor loturi de teren aflate în domeniul privat, situate in 
cvartal 2 lot 3/4 în suprafață de 6450 mp, sat Slobozia Oancea, comuna Oancea, 
județul Galați, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.  
             Având in vedere ca nu 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. 
             Pentru 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 acordarea acceptului de înfiinţare a unui consorţiu şcolar, 
după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 
            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 aprobarea 
decontării navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” 
Oancea, județul Galați, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.  
            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. 
             Pentru 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 Programului anual al achizițiilor publice pe anul 
2020, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 
            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. 
             In  continuare, d-na președinte  de  ședință  solicită  președintelui comisiei  de  
specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire  la 
aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se execută de către 
persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă în anul 2020, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții. 



            In cuvântul său, d-na consilier Bogatu Niculina arată că în măsura in care vor 
apărea și alte activități, acestea trebuie incluse în planul de lucrări. 
           Având in vedere ca nu mai 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. 
            Pentru 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 desemnarea consilierilor locali care vor face parte din 
comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 
al comunei Oancea, jud. Galați, după care se trece la propuneri, discuții, întrebări. 
             In cuvântul său d-l consilier Dediu Ionel propune pe doamnele consiliere 
Rezmeriță Lidiea și Bogatu Niculina să facă parte din comisie, propunere validată de 
toți membrii consiliului local. 
              Având in vedere ca nu mai 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. 
              In  continuare, d-na președinte  de  ședință  solicită  președintelui comisiei  
de  specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire  
la aprobarea achiziționării de către Comuna Oancea a unui imobil pentru parcare/ 
garare tehnică și depozitare unelte/echipamente din dotarea primăriei, după care se 
trece la propuneri, discuții, întrebări. 
             In completarea referatului , d-l primar aduce în discuție necesitatea achiziției 
având în vedere că toate utilajele și uneltele/echipamentele sunt depozitate în mai 
multe puncte la distanță mare de primărie, ceea ce face ca intervențiile să fie 
întârziate. 
             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. 
             Pentru 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 decontării navetei cadrelor didactice de la Școala 
Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, 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. 
              In  continuare, d-na președinte  de  ședință  solicită  președintelui comisiei  
de  specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire  
la stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică, la nivelul U.A.T. Comuna Oancea. 



              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 raportul cu privire la 
implementarea recomandărilor formulate prin Raport follow-up încheiat la ADI. 
ECOSERV Galați. 
              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.     


