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PROCES  VERBAL 
 
               Încheiat astăzi 30 martie 2020 in şedinţa ordinara a Consiliului local Oancea 
convocată pentru ora 12,00 conform convocatorului nr.1014 din 23.03.2020. 
             Dat fiind situația de urgență și în conformitate cu prevederile Ordonanțelor 
militare care obligă persoanele să nu facă deplasări în afara locuinței/gospodăriei , a 
măsurilor de păstrare a distanței și a imposibilității de comunicare electronică având 
în vedere că nu toți membrii consiliului local au acces la internet s-a procedat la 
exprimarea votului nominal așa cum este specificat în fișa individuală a consilierului 
anexată prezentului proces verbal. 
              In acest sens au fost consultați în exprimarea votului pentru fiecare proiect în 
parte astfel: 
    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Oancea a fost adoptat cu 9 voturi . 
             2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați, a fost adoptat cu 9 
voturi. 
             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 și 
constituirea comisiei de licitație, a fost adoptat cu 9 voturi. 
            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 și constituirea comisiei de licitație, a fost adoptat cu 9 voturi. 
            5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unor 
bunuri imobile aparținând domeniului public al comunei Oancea, județul Galați – 
clădire și teren aferent, însușirea raportului de evaluare și constituirea comisiei de 
licitație, a fost adoptat cu 9 voturi.  
            6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, a fost adoptat cu 9 
voturi . 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
      
         Preşedinte de şedinţă,                                                         Secretar general,       
           Niculina Bogatu.                                                               Elisabeta Dima.     


