
     ROMANIA 
JUDETUL GALATI                                                                      Anexa  la Dispozitia      
COMUNA OANCEA                                                                      nr.127/09.12.2020 
Nr.3335 din 09.12.2020 

 
C O N V O C A T O R  

 
              In conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Oancea nr.127 din 09.12.2020  se 
convoacă în ședință ordinară Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați în ziua de 
16.12.2020  ora 9,00 in sala de ședințe cu următorul  
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 
 
   1.  Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.21 din 12 mai 
2020 pentru aprobare Acord de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de 
urbanism cu ACoR- Filiala Galați . 
                     Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară , activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare pentru anul 2021 – 2022 la 
nivelul comunei Oancea, judeţul Galaţi.  
                         Inițiatori :consilieri - Rezmeriță Lidiea, Adămiță Neculai, Pepelea Ionica 
                         Raport întocmit de :comisia de specialitate nr.3- învăţământ, sănătate si 
familie,muncă şi protecţie socială, protecţia copilului. 
             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 
consultanță, de asistență și de reprezentare a comunei Oancea în dosarul civil aflat pe rolul 
Inaltei Curți de Casație și Justiție București. 
                                    Inițiator : Chiriloaie Victor, primar 
                                    Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară , activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
            4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 
2021. 
                                     Inițiator : Chiriloaie Victor, primar 
                                     Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară , activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină.    
            5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Oancea, județul Galați . 
                                                                      Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar   
                       Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
           6. Intrebări, interpelări, informări. 
 
                    PRIMAR, 
 
            VICTOR CHIRILOAIE                                                              REDACTAT, 
                           SECRETAR GENERAL   
                                                                                                                 Elisabeta Dima. 
 


