ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 24
din 13 aprilie 2021
privind: aprobarea achizitionării de către Comuna Oancea a unui imobil pentru construire parc, zone
de agrement cu destinație de recreere și petrecerea timpului liber.
Initiator: Chiriloaie Victor primarul comunei Oancea, județul Galati;
Numarul si data depunerii proiectului : 725/10.03.2021
Consiliul local al comunei Oancea, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinară din
13.04.2021;
Având in vedere referatul de aprobare a initiatorilor nr.725 din 10.03.2021.
Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate
al primarului nr.798 din 15.03.2021 ;
Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind activitate economicofinanciara, activitati social culturale, culte, juridica si de disciplina ;
Având in vedere prevederile art.129 alin.14 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Având in vedere prevederile anexei nr.1 la HCL.nr.31 din 29.11.2018 privind aprobarea
procedurii de achiziții imobile de către comuna Oancea, județul Galați;
In baza art.196 alin.1 lit.(a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă achiziția de către Comuna Oancea a unui imobil pentru construire parc, zone de
agrement cu destinație de recreere și petrecerea timpului liber.
Art.2 Se aprobă pragul valoric până la care comisia poate negocia cu vânzătorul – de/până la
50.000 lei, cheltuielile cadastrale si notariale sunt suportate de către proprietarul imobilului.
Art.3 Se constituie comisia de negociere având următoarea componență:
1. Președinte – Avădanei Pericle – viceprimar
2. Secretar – Brat Nicoleta – consilier achiziții publice
3. Membru – Deliver Gabriel Adrian – consilier
4. Membru – Mocanu Laurențiu Cezar – consilier
5. Membru – Ciubotariu Aurora – referent
Art.4 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 Elisabeta Dima.
Președinte de ședință,
Adămiță Neculai
Oancea – 13 aprilie 2021
Total consilieri ce compun Consiliul local = 10 consilieri
Total Consilieri prezenţi la şedinţă
= 9 consilieri
Au votat”pentru” 8 , Au votat”impotriva”…0…, Abţineri 1

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Dima Elisabeta

