
     ROMANIA 
JUDETUL GALATI                                                                      Anexa  la Dispozitia      
COMUNA OANCEA                                                                      nr.88/18.05.2021 
Nr.1408 din 19.05.2021 
 

C O N V O C A T O R 
 
              In conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Oancea nr.88 din 18.05.2021  se 
convoacă în ședință ordinară Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați în ziua de 
26.05.2021 ora 12,00 in sala de ședințe cu următorul  
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați. 
                                   Inițiator : Chiriloaie Victor – primar  
                           Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
            2. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statelor de 
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice locale. 
                                    Inițiator : Chiriloaie Victor – primar  
                            Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
            3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din H.C.L nr.45 din 16 
decembrie  2020 privind implementarea și asigurarea cofinanțării proiectului „Sustenabilitate, 
mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul–Oancea–o mai bună infrastructură 
de transport”                 Inițiator: Chiriloaie Victor – primar  
                                      Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină.  
            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la 
Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați. 
                                      Inițiator: Chiriloaie Victor – primar  
                                      Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină.  
            5. Proiect de hotărâre privind aprobare folosire excedent bugetar an anterior pentru 
secțiunea de dezvoltare.  
                                      Inițiator: Chiriloaie Victor – primar  
                                      Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico – financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină. 
            6. Informare cu măsurile dispuse în Raportul de follow-up nr.863/22.03.2021și a 
Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor nr.8/2019/2/12.04.2021. 
            7. Intrebări, interpelări, informări. 
                    PRIMAR, 
 
            VICTOR CHIRILOAIE                                                              REDACTAT, 
                           SECRETAR GENERAL   
                                                                                                                 Elisabeta Dima. 


