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               Încheiat astăzi 29 iulie 2020 in şedinţa ordinara a Consiliului local Oancea 
convocată pentru ora 10,00 conform convocatorului nr.2027 din 21.07.2020. 
              Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul 
de 9 consilieri sunt prezenţi 7 membri, lipsește motivat – Andronache Elena , 
Rezmeriță Lidiea, şedinţa fiind legal constituită i-și poate desfăşura lucrările. 
              La ședință participă ca invitați d-nii : Pepelea Ionica și Tudorache Marian. 
              Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 8 iulie 2020, 
acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei informează 
asupra votului cu care proiectele de hotărâre trebuie aprobate. 
              D-l Dediu Ionel președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a 
prezenta  următorul proiect al ordinei de zi :  
              - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Oancea, 
județul Galați. 
              - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 
consultanță, de asistență și de reprezentare a comunei Oancea în dosarul civil aflat pe 
rolul Judecătoriei Galați. 
             - Proiect de hotărâre privind implementarea și asigurarea cofinanțării 
proiectului „BSB 784 Râuri mai curate – mări mai curate – CroCuS, derulat prin 
Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”. 
             -  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-l președinte  de  ședință  solicită  președintelui comisiei  de  
specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire  la 
rectificarea bugetului local al comunei Oancea, județul Galați, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.  
             Având in vedere ca nu sunt alte discuții, d-l președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 7 voturi 
pentru. 
             D-l președinte de ședință solicită președintelui comisiei de specialitate să 
prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea  
achiziţionării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a 
comunei Oancea în dosarul civil aflat pe rolul Judecătoriei Galați, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuții.  



            Având in vedere ca nu sunt discuții, d-l președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 7 voturi 
pentru. 
             Pentru următorul punct de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință solicită 
președintelui comisiei  de specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului 
de hotărâre cu privire la implementarea și asigurarea cofinanțării proiectului „BSB 
784 Râuri mai curate – mări mai curate – CroCuS, derulat prin Programul Operațional 
Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, d-l președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 7 voturi 
pentru. 
            Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări. 
            La capitolul informări d-l primar prezintă procesul verbal de câștigare al 
licitației de vânzare a pășunii din T3, parcela 29 și extrasul de cont cu suma depusă. 
           Tot la acest capitol informează că s-a primit adresa cu nr.7519/2020 de la 
prefectură prin care s-a stabilit numărul de membri în consiliul local pentru alegerile 
autorităților publice locale 2020. In continuare mai informează că s-a intabulat drumul 
stânilor pentru proiectul înaintat către C.N.I. 
           La capitolul întrebări, d-l consilier Palade Mihai întreabă despre vânzarea 
pășunii din tarla 3 având în vedere că noul proprietar nu respectă delimitarea 
proprietății, că a început lucrări care depășesc limita a ceea ce a cumpărat. 
          D-l primar răspunde că vânzarea s-a făcut în baza cadastrului general aprobat de 
OCPI, iar punerea în posesie s-a făcut de specialist cadastru. 
         Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-l 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,       
 
            Dediu Ionel.                                                                     Elisabeta Dima.     


