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               Încheiat astăzi 24 februarie 2021 in şedinţa ordinara a Consiliului local 
Oancea convocată pentru ora 12,00 conform convocatorului nr.535 din 17.02.2021. 
              Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul 
de 11 consilieri sunt prezenţi 10 membri, lipsă 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 22 decembrie 
2020, acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei 
informează asupra votului cu care proiectele de hotărâre trebuie aprobate. 
               Dl Avădanei Pericle președinte de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a 
prezenta  următorul proiect al ordinei de zi :  
           1.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii 
scrisorii de garantie pentru garantarea avansului aferent proiectului: „Extindere front 
captare apă – Rețea aducțiune apă în sat Oancea, comuna Oancea, Județul Galați”. 
           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale a 
bunurilor aparținând comunei Oancea, județul Galati. 
           3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de 
interes local ce se execută de către persoanele beneficiare de ajutor social, apte de 
muncă în anul 2021. 
            4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face 
parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Oancea, jud.Galati. 
            5.  Proiect de hotărâre  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. 
             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
de la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați. 
             7. Proiect de hotărâre privind aprobare folosire excedent bugetar an anterior 
pentru sectiunea de dezvoltare. 
             8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din 
excedentul anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă. 
              9. Proiect de hotărâre privind incetarea mandatului de consilier local al dnei 
Bogatu Niculina si declararea locului vacant. 
               10. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017 – 2023. 



               11.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei – „Modernizare 
Drumul Stânilor în comuna Oancea, județul Galați”. 
               12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului 
de investiţie „Modernizare Drumul Stânilor în comuna Oancea, județul Galați”. 
               13. Intrebări, interpelări, informări. 
             Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi 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 
aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea 
avansului aferent proiectului: „Extindere front captare apă – Rețea aducțiune apă în 
sat Oancea, comuna Oancea, Județul Galați” după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.  
              Dl primar informează consilierii că s-a ars pompa de la puțul nr.1, se merge 
numai pe puțul de la Stanciu. 
             Având in vedere ca nu sunt alte discuții, dl președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi 
pentru. 
             Pentru următorul punct 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 rezultatului inventarierii anuale a bunurilor 
aparținând comunei Oancea, județul Galati, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții. 
             Dl consilier Palade Mihai propune valorificarea prin vânzare a bunurilor 
casate. 
             Dl consilier Bernea Tudorel solicită ca după valorificare să se prezinte situația 
bunurilor casate. 
             Dl primar arată că aceste bunuri trebuiesc evaluate și nu are nimic impotrivă 
să fie valorificate. 
             Tot aici dl primar informează membrii consiliului local că spațiile din 
Căminul de bătrâni sunt inchiriate pentru care se plătește chirie. Tot în acest sens 
există o intenție de parteneriat public privat cu un grup de medici care doresc sa 
inființeze un centru de ingrijiri paleative, urmează să analizăm această inițiativă. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             Dl președinte de ședință solicită președintelui comisiei de specialitate să 
prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea 
planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se execută de către persoanele 
beneficiare de ajutor social, apte de muncă în anul 2021, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.  
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 9 voturi pentru și 1 
voturi abținere – dl Paraschiv Aurel cu mențiunea că trebuie afișat lunar planul de 
lucrări și persoanele beneficiare. 



             Pentru următorul punct 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 desemnarea consilierilor locali care vor face parte din 
comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 
al comunei Oancea, jud.Galati, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 
             Se solicită propuneri, astfel dl Dediu Ionel propune pe dna Rezmeriță Lidiea 
iar dl Paraschiv Aurel pe dl Adămiță Neculai. Aceste propuneri sunt supuse aprobării, 
membrii consiliului local sunt de acord. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, 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  
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, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             Pentru următorul punct 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 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, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, 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 
aprobare folosire excedent bugetar an anterior pentru sectiunea de dezvoltare, după 
care se trece la discuții, propuneri, intrebări. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             Pentru următorul punct 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 utilizării sumei de 100.000 lei din excedentul 
anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, după care se trece la 
discuții, propuneri, intrebări. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, 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 
incetarea mandatului de consilier local al dnei Bogatu Niculina si declararea locului 
vacant. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
             Pentru următorul punct 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 neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 
şi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023, 
după care se trece la discuții, propuneri, intrebări. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, 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 realizării investiţiei – „Modernizare Drumul Stânilor în comuna Oancea, 
județul Galați”, după care se trece la discuții, propuneri, intrebări. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, îl supune la vot in forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi pentru. 
            Pentru următorul punct 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 asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
„Modernizare Drumul Stânilor în comuna Oancea, județul Galați”, după care se trece 
la discuții, propuneri, intrebări. 
            Având in vedere ca nu sunt discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, 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 adresa primită de la Scoala 
gimnazială prin care solicită spijin în vederea montării unui sistem de supraveghere 
video interior și exterior. In acest sens s-a făcut demersuri la ISJ pentru suplimentarea 
sumelor la bugetul local, așteptăm răspunsul. 
          Tot la acest capitol mai informează că am primit ofertă pentru ridicare căini fără 
stăpân, iar de la prefectură o adresă cu modelul legitimațiilor și insignelor consilierilor 
locali. 
           In continuare dl primar informează că la data de 10.02.2021 de la MAE am 
primit adresa pentru comunicarea documentației cu privire la cazul Onu adresată la 
CEDO. 
           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.     


