ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.22
din 12 mai 2020
privind : aprobarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de la I.T.P.F. Iași – Serviciul
Teritorial al Poliției de Frontieră Galați.
Initiator : Chiriloaie Victor , primar comuna Oancea, județul Galați ;
Nr.si data depunerii proiectului: 1367 din 08.05.2020.
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din 12.05.2020;
Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului nr.1367 din 08.05.2020;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului nr.1379 din 08.05.2020;
Având în vedere raportul de avizare comisia de specialitate nr.1 privind activitate economicofinanciară, activități social culturale, culte, juridică și de disciplină.
Având in vedere prevederile H.G. nr. 81 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune,
precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr.1319765/2020 a I.T.P.F.Iasi – S.T.P.F.Galați si adresa Instituției
Prefectului Județului Galați nr.4646/2020;
In baza art.196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ cu modificările
si completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă preluarea fără plată a unor bunuri materiale de la I.T.P.F.Iași – Serviciul Teritorial
al Poliției de Frontieră Galați după cum urmează:
- 1 rezervor metalic de carburanți a 20 mc;
- 1 rezervor metalic de carburanți a 30 mc;
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Victor
Chiriloaie, iar comunicarea catre Prefectul Județului Galați pentru control și legalitate va fi asigurată de
secretar general Dima Elisabeta.
Presedinte sedinta,

Niculina Bogatu

Oancea – 12 mai 2020
Total consilieri ce compun Consiliul local = 9 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 9 consilieri
Au votat”pentru”9 , Au votat ”împotrivă” 0, Abţineri 0.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Elisabeta Dima.

