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H O T Ă R Â R E A  nr. 11 

din 24 februarie 2021 
 

Privind aprobarea realizării investiţiei – „Modernizare Drumul Stânilor în comuna 
Oancea, județul Galați” 

 
Inițiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați  
Nr.si data depunerii proiectului nr.524 din 16.02.2021 

          Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședința ordinară 
din 24.02.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.524 din 16.02.2021. 
          Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Oancea nr.551 din 16.02.2021; 
           Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică, 
financiară, activități social culturale, culte , juridică și disciplină;  
          Având în vedere prevederile HG. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  Având în vedere prevederile art.44 alin.1 din Legea nr 273/2006 - privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
            Având în vedere prevederile art.7 alin.(1) lit.e) O.U.G. nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală; 
  Având în vedere prevederile art.129 alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(d) din OUG.nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
             În 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 Ş T E 
 

Art.1 Aprobă realizarea investiţiei„Modernizare Drumul Stânilor în comuna 
Oancea, județul Galați” care este necesară şi oportună. 

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Modernizare 
Drumul Stânilor în comuna Oancea, județul Galați” – lungime drum de 2.440 m, 
valoare totala a investitiei: 3.936.444,15 lei cu TVA conform devizului general 
anexat, parte integrantă din prezenta hotarare. 
 Art.3 Se confirmă că numărul de locuitori al comunei Oancea este de 1.590 
locuitori. 
 Art. 4 Se confirmă că lucrările de cofinantare sunt prevăzute în bugetul local pe 
perioada de realizare a investiţiei. 



 Art.5 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de 
către Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 
5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare. 
 Art.6  Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală 
a comunei Oancea pentru perioada 2021-2027. 
 Art.7 Întreţinerea şi exploatarea rețelelor se va face în conformitate cu 
reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare şi a normelor de mediu. 
 Art.8  Se numeşte reprezentant legal de proiect dl Chiriloaie Victor, primarul 
comunei Oancea. 
 Art.9 Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului 
public al comunei. 
 Art.10 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din 
bugetul local al comunei. 
          Art.11 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de primarul 
comunei Chiriloaie Victor, compartimentul financiar contabil, comunicarea către 
Prefectul Județului Galați pentru control și legalitate, afișarea pe site-ul primăriei va 
fi asigurată de secretar general Dima Elisabeta. 
 
 

            Președinte  de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                               Secretar general,            
  
             Avădanei Pericle                                                     Dima Elisabeta 
 
 
 
Oancea – 24 februarie 2021 
 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =  11   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă             =    10   consilieri 
Au votat”pentru”10 , Au votat ”împotrivă”,  Abţineri . 

 
 


