
 
   ROMANIA 
JUDETUL GALATI    
COMUNA OANCEA                                                 
CONSILIUL LOCAL   

 
H O T Ă R Â R E A  nr.23 

din 13 aprilie 2021 
 

privind: achizitionarea unui autovehicul nou sau second-hand (autoutilitară) pentru deservirea 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Oancea, județul Galați. 
 
Initiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați;  
Numarul si data depunerii proiectului : 726/10.03.2021 

         Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, intrunit în ședința extraordinară din 
13.04.2021; 
         Având in vedere referatul de aprobare  nr.726 din 10.03.2021. 
         Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 

specialitate al primarului nr.769 din 12.03.2021 ; 
           Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind activitate economico-
financiara, activitati social culturale, culte, juridica si de disciplina ; 
            Având în vedere prevederile art.2 alin.3 lit.b); art.20 al Legii nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 
            Având în vedere prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publie, cu  modificările și 
completările ulterioare ; 
            Având in vedere prevederile art.129 alin.2, lit.d); alin.7 lit.n) 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 modificările și 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

              Art.1  Se aprobă achiziționarea unui autovehicul – autoutilitară, nou sau second – hand pentru 
deservirea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Oancea, județul Galați, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 
              Art.2  Finanțarea achiziționării autovehicului menționat la art.1 va fi asigurată din bugetul de 
venituri și cheltuieli al comunei Oancea. 

            Art.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Victor 
Chiriloaie  prin compartimentul de specialitate, iar comunicarea către Prefectul Județului Galați și 
afișare va fi asigurată de secretar general Elisabeta Dima. 
 
            Președinte  de 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”impotriva”…0…, Abţineri ...0...  

 


