ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 2 decembrie 2020 in şedinţa extraordinara de îndată a
Consiliului local Oancea convocată pentru ora 13,00 conform convocatorului nr.3258
din 02.12.2020.
Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul
de 11 consilieri sunt prezenţi 9 membri, lipsind motivat d-nii Boldeanu Iulian și Lazăr
Mărina, şedinţa fiind legal constituită i-și poate desfăşura lucrările.
Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 5 noiembrie
2020, acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei
informează asupra votului cu care proiectele de hotărâre trebuie aprobate.
D-na Bogatu Niculina președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a
prezenta următorul proiect al ordinei de zi :
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local al comunei Oancea, județul Galați.
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Oancea,
județul Galați.
- 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 aprobă cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-l președinte de ședință solicită inițiatorilor proiectului de
hotărâre să prezinte referatul de aprobare și raportul de specialitate precum și comisiei
de specialitate să prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire
la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al
comunei Oancea, județul Galați.
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 9 voturi
pentru.
Pentru următorul punct de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință solicită
inițiatorului proiectului de hotărâre să prezinte referatul de aprobare și raportul de
specialitate precum și 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.
Dl primar informează că :
- au venit 2 oferte pentru construire trotuare, una de 5 milioane și una de 3
milioane, vom alege pe cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

- s-a dat spre proiectare zidul de sprijin la dispensar și casa mortuară.
- am primit ofertă de plantat puieți și intretinere pe 3 ani pe toată lungimea
pârâului, insă vom analiza și vom solicita numai plantarea, întreținerea se va face de
către noi.
- am primit ofertă pentru inlocuirea a 16 vane de la serviciul public de alimentare
cu apă, aceasta fiind necesară deoarece va trebui curățată toată rețeaua de alimenatare.
Dl Palade Mihai intreabă de unde sunt veniturile pentru care se propune
rectificarea? Dl primar îl informează că veniturile rezultă din încasări și economii.
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 8 voturi
pentru și 1 vot abțineri – dl Bernea Tudorel motivând faptul că nu i-au fost aduse la
cunoștință documentele ce însoțește proiectul de hotărâre( referat aprobare, raport
specialitate) .
Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări.
D-l primar informează că s-a primit de de Posta Romană adresă răspuns la
solicitarea noastră pentru a vinde clădirea, aceștia au în atenție intenția noastră.
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.
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