
     ROMANIA 
JUDETUL GALATI                                                                      Anexa  la Dispozitia      
COMUNA OANCEA                                                                      nr.54/23.03.2021 
Nr.889 din 23.03.2021 

 
C O N V O C A T O R  

 
              In conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Oancea nr.54 din 23.03.2021  
se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați în ziua 
de 31.03.2021 ora 12,00 in sala de ședințe cu următorul  
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Oancea 
pentru anul 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. 
            2. Proiect de hotărâre privind achizitionarea unui autovehicul nou sau second-
hand (autoutilitară) pentru deservirea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al 
Comunei Oancea, județul Galați. 
                            Inițiator : Chiriloaie Victor – primar  
                    Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară , activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
            3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.25 din 24 iunie 2015 privind actualizarea pozițiilor 33-34-35 și completarea 
anexei nr.42 aprobată prin HG.nr.562/2002 privind inventarul domeniului public al 
comunei Oancea, județul Galați. 
                         Inițiator: Chiriloaie Victor – primar  
                         Raport întocmit de : comisia de specialitate nr.2 - amenajarea teritoriului 
si urbanism,protecţia mediului si turism, ordine publica,situatii de urgenta si servicii 
publice. 
            4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției nr.25 din 
anexa nr. 42, aprobată prin HG.nr.562/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Oancea, județul Galați. 
                                    Inițiator : Chiriloaie Victor – primar  
                                    Raport întocmit de: comisia de specialitate nr. 2 - amenajarea 
teritoriului si urbanism,protecţia mediului si turism, ordine publica,situatii de urgenta si 
servicii publice. 
            5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii dreptului de acces pe 
proprietatea publică a UAT. comuna Oancea, județul Galați pentru RCS&RDS SA în 
vederea realizării investiției” Construire canalizație subterană fibră optică în extravilan/ 
intravilan și montare fibră optică” 
                                     Inițiator : Chiriloaie Victor – primar  



                                     Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară , activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină.    
            6. Proiect de hotărâre privind asigurarea cheltuielilor necesare în vederea 
achiziționării serviciilor de internet – abonament pentru cadrele didactice și elevii Școlii 
Gimnaziale Vasile Șeicaru Oancea în vederea desfășurării procesului educațional în 
mediul on-line. 
                                    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. 
             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de către Comuna 
Oancea a unui imobil pentru construire parc, zone de agrement cu destinație de recreere 
și petrecerea timpului liber. 
                                    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. 
               8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local. 
                                    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. 
              9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I și 
II anul 2020. 
                                    Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar   
                            Raport întocmit de: Comisia de specialitate nr.3 învăţământ, 
sănătate si familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului. 
              10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru 
fiecare copil nou născut.   
                                    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. 
            11. Intrebări, interpelări, informări. 
 
                    PRIMAR, 
 
            VICTOR CHIRILOAIE                                                              REDACTAT, 
                           SECRETAR GENERAL   
                                                                                                                 Elisabeta Dima. 
 


