ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 martie 2021 in şedinţa ordinara a Consiliului local Oancea
convocată pentru ora 12,00 conform convocatorului nr.889 din 23.03.2021.
Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul
de 10 consilieri sunt prezenţi 10 membri, şedinţa fiind legal constituită i-și poate
desfăşura lucrările.
Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 24 februarie
2021, 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 bugetului local al comunei Oancea
pentru anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind achizitionarea unui autovehicul nou sau secondhand (autoutilitară) pentru deservirea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al
Comunei Oancea, județul Galați.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local nr.25 din 24 iunie 2015 privind actualizarea pozițiilor 33-34-35 și completarea
anexei nr.42 aprobată prin HG.nr.562/2002 privind inventarul domeniului public al
comunei Oancea, județul Galați.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției nr.25 din
anexa nr. 42, aprobată prin HG.nr.562/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Oancea, județul Galați.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii dreptului de acces pe
proprietatea publică a UAT. comuna Oancea, județul Galați pentru RCS&RDS SA în
vederea realizării investiției” Construire canalizație subterană fibră optică în
extravilan/ intravilan și montare fibră optică”
6. Proiect de hotărâre privind asigurarea cheltuielilor necesare în vederea
achiziționării serviciilor de internet – abonament pentru cadrele didactice și elevii
Școlii Gimnaziale Vasile Șeicaru Oancea în vederea desfășurării procesului
educațional în mediul on-line.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de către Comuna Oancea
a unui imobil pentru construire parc, zone de agrement cu destinație de recreere și
petrecerea timpului liber.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I
și II anul 2020.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru
fiecare copil nou născut.
11. Intrebări, interpelări, informări.
Înainte de aprobarea ordinei de zi, dl primar informează membrii consiliului
că solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor aflate la punctele : 1 – 2 – 7
având în vedere că, pentru proiectul de buget nu au venit repartizările pe trimestre și
nu poate fi pus în discuție, iar celelalte două proiecte depindeau de aprobarea
bugetului local. Această solicitare a fost aprobată în unanimitate.
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 comisiei de specialitate să
prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.25 din 24 iunie 2015 privind actualizarea
pozițiilor 33-34-35 și completarea anexei nr.42 aprobată prin HG.nr.562/2002 privind
inventarul domeniului public al comunei Oancea, județul Galați, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuții.
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
comisiei de specialitate să prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu
privire la modificarea și completarea poziției nr.25 din anexa nr. 42, aprobată prin
HG.nr.562/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei 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.
Dl președinte de ședință solicită comisiei de specialitate să prezinte raportul
pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de
acces pe proprietatea publică a UAT. comuna Oancea, județul Galați pentru
RCS&RDS SA în vederea realizării investiției” Construire canalizație subterană fibră
optică în extravilan/ intravilan și montare fibră optică, 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
comisiei de specialitate să prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu
privire la asigurarea cheltuielilor necesare în vederea achiziționării serviciilor de
internet – abonament pentru cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale Vasile
Șeicaru Oancea în vederea desfășurării procesului educațional în mediul on-line, 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 comisiei de specialitate să
prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea

Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul local, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl consilier Bernea Tudorel solicită să se prezinte tabel cu beneficiarii
indemnizațiilor de handicap.
Având in vedere ca nu mai 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
comisiei de specialitate să prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu
privire la aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I și II anul 2020, 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 comisiei de specialitate să
prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui
stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut, 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.
Dl primar informează că s-a primit din nou adresa pentru montarea sistemului
de supraveghere video al școlii, urmează să analizăm organizarea unui post comun cu
primăria, având în vedere apropierea acestora.
In ceea ce privește bunurile care au fost aprobate pentru casare, s-a verificat și
reintrodus în inventar o parte din acestea(mașina de gătit, mașina de spălat, uscătorul).
Tot la acest capitol mai informează că am demarat acțiune pentru ridicare căini
fără stăpân, ocazie cu care au fost preluați de asociație un număr de 27 capete pentru
care plătim căte 700 lei/cap animal.
Dl viceprimar informează consiliul că a fost și se va afișa lunar tabelul cu
beneficiarii ajutorului social și a activităților care le desfășoară.
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.

