
ROMÂNIA                                     
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA OANCEA 
CONSILIUL LOCAL 
  

 
H O T Ă R Â R E A  nr. 5 

din 24 februarie 2021 
  
Pentru modificarea și completarea HCL.nr.35/2020 privind aprobarea dării în 
folosință gratuită a unui container pentru gararea șalupei și a peridocului către 
Asociația GAL Covurlui. 
_______________________________________________________________________ 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul și data depunerii proiectului: 478 din 10.02.2021. 
           Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit in ședința ordinară din 
24.02.2021; 
           Având in vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.478 din 10.02.2021; 
           Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialiate al primarului nr.491 din 11.02.2021; 
           Având in vedere  avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică, 
financiară, activități social culturale, culte, juridică și disciplină; 
           Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județul Galați nr.10669/2021; 
           Având în vedere Proiectul de cooperare pe submasura 19.3 B ”Protecția mediului 
– aspirația noastră comună – EPOCA” 
           Având în vedere prevederile art.129  alin.2, lit.c ; alin.6 lit.a), art.297 lit.d), 
art.349 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
           În temeiul 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 
  
           1. Hotărârea Consiliului Local nr.35/2020 privind aprobarea dării în folosință 
gratuită a unui container pentru gararea șalupei și a peridocului către Asociația GAL 
Covurlui, se modifică și se completează după cum urmează : 
           2.  Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Se aprobă darea în 
folosință gratuită a unui container pentru gararea șalupei și a peridocului către Asociația 
GAL Covurlui situat pe terenul în suprafață de 40 mp identificat în cvartal 92, parcela 2 
conform anexei (planul topo), având valoare de inventar de 16.279,2 lei. 
           3. Articolul 2 se modifică și avea următorul cuprins: Terenul pe care este 
amplasat containerul face parte din domeniul public al comunei și se atribuie pe durata 
de 10 ani  perioada de realizare a proiectului ” Protecția mediului – aspirația noastră 



comună”, predarea bunului se va face pană la data de 30.09.2020, siguranța bunurilor 
garate pe acest spațiu revine proprietarului bunului. 
           4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: obligațiile instituției 
beneficiare a dreptului de folosință sunt: 
        a) are dreptul să folosească spațiul pe toata perioada derulării proiectului; 
        b) se obligă să folosească și să intrețină spațiul ca un bun proprietar; 
        c) se obligă să folosească spațiul potrivit destinației stabilite; 
        d) se obligă să nu transmită către terți dreptul de folosință dobândit ; 
        e) se obligă să își mute bunurile garate pe acest spațiu în termen de cel mult 30 de 
zile de la data încetării dreptului de folosință. 
        f) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în 
afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii şi liber de orice sarcini. 
         g) cheltuielile de întreținere a bunului revin în sarcina instituției beneficiare a 
dreptului de folosință; 
         h) angajarea răspunderii – instituția beneficiră răspunde pentru deteriorarea - în tot 
sau în parte - a spațiului, dacă nu dovedește că deteriorarea s-a produs din alte cauze sau 
că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpa din partea sa. 
         Art.4. Prezenta hotărâre se  aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
general şi se transmite Instituției Prefectului Județul Galați, Asociației GAL Covurlui. 
   
 
 
    Președinte de ședință           
                                                                                Contransemnează 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 ”impotriva” 0,  Abţineri 0.  
 


