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 H O T Ă R Â R E A nr.45 

din  16 decembrie  2020 

privind implementarea și asigurarea cofinanțării proiectului „Sustenabilitate, mobilitate și 

accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună infrasttructură de 

transport” 

 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, validat prin sentința civilă nr.65/2020 ; 
Numărul și data depunerii proiectului: 3407 din 14.12.2020. 
 
              Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, constituit în baza Ordinului Prefectului 
Județul Galați nr.463/2020, întrunit in şedinţa ordinară din 16.12.2020; 
              Având în vedere referatul de aprobare nr.3407 din 14.12.2020 prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
              Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Oancea nr.3408 din 14.12.2020; 
              Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind activitate 
economico-financiară, activități social culturale, culte, juridică și de disciplină. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11  

martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate; 
             b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de 
stabilire a unor dispoziții specifice pentru punerea în aplicare a programelor de cooperare 
transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European 
și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;   
               c) Regulamentul(UE) nr.236/2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru 
punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe; 
              d) Programul operațional comun România – Republica Moldova 2014-2020 aprobat de 
către Comisia Europeană prin decizia de aprobare nr. 9143/ 17.12.2015. 
              e) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
              f) art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
              g) art.129 alin.(2) lit.e) și alin.9 lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

h) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările  
ulterioare; 
              i) Acordul de parteneriat între beneficiarul principal și beneficiar pentu Programul 
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020; 

            In temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



                                                      H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ” Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate 

în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună infrasttructură de transport”, denumit 

în continuare proiect care se propune a se derula în perioada 2021 – 2023. 

              Art. 2 – Se aprobă necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al proiectului 

„Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai 

bună infrasttructură de transport, derulat prin Programul Operațional Comun România – 

Republica Moldova 2014 – 2020 ”. 

Art. 3 – Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului cu suma de 79.515,95 euro 

reprezentând 2,93 % din valoare totală a proiectului precum și orice alte cheltuieli neeligibile sau 

alte costuri necesare implementării proiectului. 

Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite, respectiv domnul Chiriloaie Victor.  

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Oancea, judetul Galati.   

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Galati și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet.                                                         

 
                  Președinte de ședință,                                            Contrasemnează pentru legalitate 
 
                                                                                                             Secretar general, 
                  Avădanei Pericle                                                               Dima Elisabeta                                                                                           

 

 

  

Oancea –  16 decembrie 2020 

 

 

 
 
 

 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =  11   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă             =  10   consilieri 
Au votat” pentru ”10 ” ,Au votat ”împotrivă” 0,  Abţineri 0. 


