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 H O T Ă R Â R E A nr.14 

din  31 martie  2021 
 
pentru modificarea și completarea poziției nr.25 din anexa 42, aprobată prin HG.nr.562/2002 
privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oancea, județul Galați. 
 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Nr.si data depunerii proiectului: 721 din 10.03.2021. 
           Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați întrunit în ședința ordinară din 31.03.2021; 
           Având in vedere referatul de aprobare nr.721 din 10.03.2021; 
           Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialiate al primarului nr.896 din 23.03.2021; 
           Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr.2 - amenajarea teritoriului si urbanism, 
protecţia mediului si turism, ordine publica, situatii de urgenta si servicii publice. 
           Având în vedere HG. nr.562/2002 de aprobare a anexei nr.42 privind inventarul domeniului 
public al comunei Oancea, județul Galați. 
           Având în vedere Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
           Având în vedere art.41 alin.5 din Legea nr.7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
           Având in vedere prevederile art.129 alin.2 lit.(c) din O.U.G.nr. 57/2019 - privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
            In baza art.139 alin.3 lit.(g) si art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
            Art. 1 Se modifică și se completează poziția nr.25 din anexa 42 privind inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al comunei Oancea, județul Galați aprobată prin HG. nr.562/2002, 
conform planului de amplasament și delimitare a imobilului parte integrantă din prezenta hătărâre 
astfel: 
           poz.25 – Balta Sovarca tarla 14 – coloana elemente de identificare - P.381 = 24,97 ha ; 
          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Galați și afișată pe 
site-ul primăriei de secretar general Dima Elisabeta. 
 
          Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                 Secretar general, 
           
               Avădanei Pericle.                                                                    Dima Elisabeta 
 
Oancea –  31 martie 2021        
                            
Total consilieri ce compun Consiliul local  =   10   consilieri 
Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =   10    consilieri 
Au votat ”pentru” 10,  Au votat”impotriva”…0…, Abţineri..0..  
 


