ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 28
din 26 mai 2021
pentru modificarea și completarea articolului 3 din H.C.L.nr.45/2020 privind implementarea și
asigurarea cofinanțării proiectului „Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea
transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună infrastructură de transport”
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, validat prin sentința civilă nr.65/2020 ;
Numărul și data depunerii proiectului:1284 din 05.05.2021.
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit in şedinţa ordinară din
26.05.2021;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.1284 din 05.05.2021;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al
primarului comunei Oancea nr.1297 din 06.05.2021;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind activitate
economico-financiară, activități social culturale, culte, juridică și de disciplină.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.129 alin.(2) lit.e) și alin.9 lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Acordul de parteneriat între beneficiarul principal și beneficiar pentu Programul
Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020;
In temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. - Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:” Se aprobă asigurarea
cofinanțării proiectului cu suma de 78.116,08 euro reprezentând 2,07 % din valoare totală a
proiectului precum și orice alte cheltuieli neeligibile sau alte costuri necesare implementării
proiectului.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Galati și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet.
Președinte de ședință,
Adămiță Neculai.
Oancea – 26 mai 2021
Total consilieri ce compun Consiliul local = 10 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 10 consilieri
Au votat” pentru ”10 ” ,Au votat ”împotrivă” 0, Abţineri 0.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Dima Elisabeta.

