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               Încheiat astăzi 16 decembrie 2020 in şedinţa ordinara a Consiliului local Oancea 
convocată pentru ora 9,00 conform convocatorului nr.3335 din 09.12.2020. 
              Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul de 11 
consilieri sunt prezenţi 10 membri, lipsind motivat dna Bogatu Niculina, şedinţa fiind legal 
constituită i-și poate desfăşura lucrările. 
               Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 2 decembrie 2020, 
acesta este aprobat in unanimitate cu o completare a dlui consilier Bernea Tudorel care se va 
regăsi în procesul verbal. In cadrul şedinţei secretara comunei informează asupra votului cu 
care proiectele de hotărâre trebuie aprobate. 
               Având in vedere faptul că președintele de ședință lipsește, se propune alegerea unui 
consilier care va conduce lucrările ședinței. Dl. Adămiță Neculai propune pe dl. Avădanei 
Pericle, supus la vot acesta este aprobat în unanimitate. 
               Dl. Avădanei Pericle președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta  
următorul proiect al ordinei 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 . 
              2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare pentru anul 2021 – 2022 la 
nivelul comunei Oancea, judeţul Galaţi.  
              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. 
            4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 
2021.                         
            5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oancea, 
județul Galați . 
             -  Intrebări, interpelări, informări. 
             Până la supunerea la vot a ordinei de zi, dl primar informează că mai trebuie adăugat 
un proiect de hotarăre privind implementarea și asigurarea cofinanțării proiectului 
„Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai 
bună infrastructură de transport”, care a apărut după comunicarea documentelor înscrise pe 
proiectul ordinei de zi și care este necesar a fi dezbatut și aprobat în această ședință în vederea 
comunicării hotărârii partenerului din proiect și traducerea acesteia. 
             Nemaifiind si alte propuneri , se supune la vot proiectul ordinii de zi cu această 
completare si se aproba cu unanimitate de voturi. 
              In  continuare, dl. președinte  de  ședință  solicită  președintelui comisiei  de  
specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire  la 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, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.  
             Având in vedere ca nu sunt alte discuții, dl. președinte de ședință prezintă proiectul 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 , îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             Pentru punctul următor de pe ordinea de zi, dl. președinte  de  ședință  solicită  
președintelui comisiei  de  specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de 
hotărâre cu privire la aprobarea rețelei scolare pentru anul 2021 – 2022 la nivelul comunei 
Oancea, judeţul Galaţi, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 
             Având in vedere ca nu sunt alte discuții, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rețelei scolare pentru anul 2021 – 2022 la nivelul comunei Oancea, 
judeţul Galaţi, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             In  continuare, dl. 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 Inaltei Curți de Casație și Justiție București, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții. 
             Având in vedere ca nu sunt alte discuții, dl. președinte de ședință prezintă proiectul 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, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             Pentru următorul punct dl. președinte  de  ședință  solicită  președintelui comisiei  de  
specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.  
           Având in vedere ca nu sunt alte discuții, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, îl supune la vot 
in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
            In  continuare, dl. președinte  de  ședință  solicită  președintelui comisiei  de  specialitate 
să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării 
bugetului local al comunei Oancea, județul Galați, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.   
             Având in vedere ca nu sunt alte discuții, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oancea, județul Galați, îl 
supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             La următorul punct de pe ordinea de zi se solicită  președintelui comisiei  de  
specialitate să prezinte raportul pentru  avizarea proiectului de hotărâre cu privire la 
implementarea și asigurarea cofinanțării proiectului „Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate 
în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună infrastructură de transport”, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții.   
             D-l primar face cunoscut detaliile proiectului transfrontalier cu privire la strazile care 
vor fi asfaltate, valoarea totală a proiectului și partea de cofinanțare a comunei Oancea.  
              Având in vedere ca nu sunt alte discuții, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre privind implementarea și asigurarea cofinanțării proiectului „Sustenabilitate, 
mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună 



infrastructură de transport”, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi 
pentru. 
            Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări. 
            La capitolul informări dl. primar prezintă o schiță a viitoarei case mortuare și locul unde 
va fi amplasată. Totodată informează că suntem în faza de achiziție a terenului in suprafața de 
2100 mp –(Dediu), urmând ca în anul viitor să procedăm și pentru cealaltă suprafață – 
(Crăciun), iar pe terenul respectiv se va amenaja piața, teren de joacă, loc pentru adunări 
populare. 
           Prezintă în continuare adresa Instituție prefectului nr.13400/2020 cu privire la atribuțiile 
consiliului local în ceea ce privește câinii fără stăpâni. 
          Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. 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,       
 
            Avădanei Pericle.                                                                     Elisabeta Dima.     


