ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 13 aprilie 2021 in şedinţa extraordinara a Consiliului local
Oancea convocată pentru ora 10,00 conform convocatorului nr.1070 din 08.04.2021.
Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul
de 10 consilieri sunt prezenţi 9 membri lipsind motivat dl Boldeanu Iulian, şedinţa
fiind legal constituită i-și poate desfăşura lucrările.
Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 31 martie
2021, acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei
informează asupra votului cu care proiectele de hotărâre trebuie aprobate.
Având in vedere expirarea mandatului președintelui de ședință, se propune
alegerea unui consilier care va conduce lucrările ședințelor pentru următoarele trei
luni. Dna Rezmeriță Lidiea propune pe dl Adămiță Neculai, supus la vot acesta este
aprobat în unanimitate.
Dl Adămiță Neculai 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 aprobarea Programului anual al achizițiilor publie
pentru anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al comunei Oancea,
județul Galați a terenului intravilan situat in cvartal 67, parcela 5 in suprafata de 920
mp si cvartal 8, parcela 1 în suprafată de 938 mp.
Înainte de aprobarea ordinei de zi, dl primar solicită membrilor consiliului
reintroducere pe ordinea de zi a celor 2 proiecte care au fost retrase în sedința ordinară
din 31 martie 2021 respectiv:
4. Proiect de hotărâre privind achizitionarea unui autovehicul nou sau secondhand (autoutilitară) pentru deservirea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al
Comunei Oancea, județul Galați.
5. 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.
6. Intrebări, interpelări, informări.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl președinte de
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi si se aprobă 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 aprobarea
bugetului local al comunei Oancea pentru anul 2021, după care se trece la întrebări,
propuneri, discuții.

Dl consilier Palade Mihai întreabă de unde vin sumele din subvenții, deoarece
nu sunt enumerate în proiectul de hotărâre.
Dl primar transmite că la ședința următoare i se va comunica răspuns la
întrebare.
Dl consilier Bernea Tudorel propune ca bursele pentru elevi să fie acordate
cumulat(dacă un elev provine dintr-o familie cu venituri mici dar este bun la
învățătură să ia ambele burse).
Dl primar informează că bursele scolare se vor acorda după aprobarea unei
hotărâri în care se va stabili cuantumul și criterii de acordare.
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 8 voturi
pentru și 1 vot abținere – dl Bernea Tudorel.
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 Programului anual al achizițiilor publie pentru anul 2021, după
care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl consilier Palade Mihai arată că este necesar aprobarea unui plan de
achiziții, dar pentru obiectivele care nu sunt neapărat necesare (achiziție imobil) să
rămână la urmă dacă tot nu ne ajung banii.
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 9 voturi pentru.
Dl președinte de ședință solicită comisiei de specialitate să prezinte raportul
pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la atestarea la domeniul privat al
comunei Oancea, judetul Galati a terenului intravilan situat in cvartal 67, parcela 5 in
suprafata de 920 mp si cvartal 8, parcela 1 în suprafată de 938 mp, 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 9 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 achizitionarea unui autovehicul nou sau second-hand (autoutilitară) pentru
deservirea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Oancea, județul
Galați, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl primar informează că autoutilitara care a fost folosită pentru activitatea
serviciului public de alimentare cu apă este a unei persoane particulare și care a fost
dată spre folosință până acum. Respectiva persoană și-a luat mașina și este necesară
achiziția unei alte mașini pentru deservirea acestui serviciu.
Dl consilier Palade Mihai solicită copie după cartea de identitate pentru a se
convinge că respectiva mașină a fost a unei persoane fizice și nu a primăriei.
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 9 voturi pentru.
In continuare dl președinte de ședință solicită comisiei de specialitate să
prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea
achizitionării de către Comuna Oancea a unui imobil pentru construire parc, zone de

agrement cu destinație de recreere și petrecerea timpului liber, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuții.
Dl primar completează că anul acesta ne propumen achiziția imobilului, parcul
nu știm cand va fi făcut.
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 8 voturi
pentru și 1 vot abținere – Palade Mihai.
Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări.
Pentru solicitarea d-lui Bernea Tudorel i s-a pus la dispoziție tabelul cu
persoanele care primesc indemnizație de handicap.
Dl primar informează că se fac demersuri pentru depunerea proiectului pentru
școală, că s-a spart magazia de lemne la școală iar recomandarea este montarea
gratiilor și sistem video, că s-a primit adresa de la Prefectură în legătură cu alocare in
buget a fondurilor destinate activității tinerilor. Mai informează că a fost a 4 oară în
audiență la directorul Poștei Romane, însă nici până la această dată nu au stabilit
criteriile pentru clădire.
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,
Adămiță Neculai .

Secretar general,
Elisabeta Dima.

