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H O T Ă R Â R E A nr. 22 

din 13 aprilie 2021 
 
privind: atestarea la domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați a terenului intravilan situat 
in cvartal 67, parcela 5 in suprafață de 920  mp si cvartal 8, parcela 1 în suprafață de 938 mp. 
 
Initiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Nr.si data depunerii proiectului: 899 din 24.03.2021 
              Consiliul local al comunei Oancea, judetul Galati, intrunit in ședinta extraordinară din 
13.04.2021; 
              Având in vedere referatul de aprobare a initiatorului nr.899 din 24.03.2021; 
              Având in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat la nr.1061 din 
07.04.2021; 
              Având in vedere raportul comisiei de specialitate nr.1- activitate economica, financiara, 
activitati social culturale, culte, juridica si disciplina; 
              Având in vedere prevederile art.6, art.31 alin.2 din Legea nr.18/1991 – legea fondului funciar, 
republicată cu modificarile si completarile ulterioare ; 
              Având in vedere prevederile art.129 alin.2 lit.(c) din OUG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
              In baza art.196 alin.1 lit.a  din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

             Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați a terenului 
intravilan din cvartal 67, parcela 5 in suprafață de 920 mp situat in satul Oancea conform plan de 
situație anexă la prezenta hotărâre. 
             Art.2 Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați a terenului 
intravilan din cvartal 8, parcela 1 in suprafață de 938 mp situat in satul Oancea conform plan topografic 
anexă la prezenta hotărâre. 
            Art.3  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primar Victor Chiriloaie iar 
comunicarea către Prefectul Județului Galați și afișare va fi asigurată de secretar general Dima 
Elisabeta. 
 
             Președinte ședință,                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                                       Secretar general,      
         
    Adămiță Neculai                                                                         Dima Elisabeta 
 
OANCEA –13 aprilie 2021 
 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =  10   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă             =    9   consilieri 
Au votat”PENTRU”9 , Au votat ”ÎMPOTRIVA” 0,  Abţineri 0. 

 


