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               Încheiat astăzi 22 decembrie 2020 in şedinţa extraordinara de îndată a 
Consiliului local Oancea convocată pentru ora 10,00 conform convocatorului nr.3496 
din 21.12.2020. 
              Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul 
de 11 consilieri sunt prezenţi 9 membri, lipsind motivat d-nii Bogatu Niculina și 
Paraschiv Aurel şedinţa fiind legal constituită i-și poate desfăşura lucrările. 
               Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 16 decembrie 
2020, acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei 
informează asupra votului cu care proiectele de hotărâre trebuie aprobate. 
              D-l Avădanei Pericle președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a 
prezenta  următorul proiect al ordinei de zi :  
              - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Oancea, 
județul Galați. 
             - Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” 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 rectificarea bugetului local al comunei Oancea, județul Galați, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.  
             D-l consilier Bernea Tudorel aduce în atenție că la altă rectificare s-au mai 
alocat 4000 lei. 
             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 aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de 
la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.  



              
            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 9 voturi 
pentru . 
            Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări. 
            D-l primar informează că a sunat inspectorul general al Inspectoratului Scolar 
Galati prin care informează că pentru comuna Oancea s-au repartizat 12 tablete. 
          Mai informează că în procesul cu balta a fost respins apelul Comisiei județene 
de fond funciar. 
         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. 
      
 
 
         Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar general,       
 
            Avădanei Pericle.                                                            Elisabeta Dima.     


