ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28 aprilie 2021 in şedinţa extraordinara de îndată a Consiliului
local Oancea convocată pentru ora 8,00 conform convocatorului nr.1212 din 26.04.2021.
Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul de
10 consilieri sunt prezenţi 9 membri lipsind motivat dl Paraschiv Aurel, şedinţa fiind
legal constituită i-și poate desfăşura lucrările.
Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 13 aprilie 2021,
acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei informează
asupra votului cu care proiectul de hotărâre trebuie aprobat.
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 rectificării bugetului local al comunei
Oancea pentru anul 2021.
2. 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
rectificării bugetului local al comunei Oancea pentru anul 2021, 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 9 voturi pentru.
Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări.
Pentru solicitarea d-lui Palade Mihai i s-a pus la dispoziție adresele cu sumele
repartizate pentru constituirea bugetului.
Dl primar informează că lucrările privind reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă s-au terminat mai devreme față de termenul stabilit și trebuie să achităm
contravaloarea activității desfășurate cu simț de răspundere de către echipa contractantă.
In ceea ce privește proiectul ”scoală” am comandat auditul energetic și cadastru. In
continuare dă citire adresei de la IPJ.Galați în legătură cu asigurarea pazei bunurilor și a
cetățenilor și încheierea Curții de Apel cu privire la respingerea solicitării lui Lazăr
Spiru de strămutare a dosarului.
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.

