
     ROMANIA 
JUDETUL GALATI                                                                      Anexa  la Dispozitia      
COMUNA OANCEA                                                                      nr.121/26.08.2021 
Nr.2293 din 26.08.2021 
 
 
 

C O N V O C A T O R 
 
              In conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Oancea nr.121 din 26.08.2021  se 
convoacă în ședință ordinară Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați în ziua de 
02.09.2021 ora 9,00 in sala de ședințe cu următorul  
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului 
intravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in CV.93, parcela 4, 
LOT II, având categoria curți construcții, însușirea raportului de evaluare și constituirea 
comisiei de licitație. 
                                   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 aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului 
intravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in CV.93, parcela 4, 
LOT I/1, având categoria curți construcții, însușirea raportului de evaluare și constituirea 
comisiei de licitație. 
                                    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 privind  aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului 
extravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in T.47, parcela 
850, având categoria curți construcții, însușirea raportului de evaluare și constituirea comisiei 
de licitație.  
                                     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 vânzării prin licitație publică a terenului 
extravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in T.14, parcela 
424, având categoria de pășune, însușirea raportului de evaluare și constituirea comisiei de 
licitație. 
                                      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 aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului 
extravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați situat in T.14, parcela 
394, având categoria de pășune, însușirea raportului de evaluare și constituirea comisiei de 
licitație. 
                                      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. 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.  
            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Oancea, județul Galați . 
                                     Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar   
                            Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină.        
            8. Proiect de hotărâre privind  stabilirea locurilor și a accesului persoanelor pentru 
desfășurarea unor activități în apropierea fontierei de stat. 
                                     Inițiator: d-l Chiriloaie Victor – primar 
                                     Raport întocmit de  comisia de specialitate nr.2 - amenajarea teritoriului 
si urbanism, protecţia mediului si turism, ordine publica, situatii de urgenta si servicii publice. 
            9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.13 din 31 
martie 2021 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. 
                            Raport întocmit de: comisia de specialitate nr.1 pentru activitate 
economico- financiară, activități social – culturale, culte, juridică și de disciplină.        
            10. Intrebări, interpelări, informări. 
 
 
                    PRIMAR, 
 
            VICTOR CHIRILOAIE                                                              REDACTAT, 
                           SECRETAR GENERAL   
                                                                                                                 Elisabeta Dima. 


