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H O T Ă R Â R E A nr. 39 

 
din 2 septembrie 2021 

 
Privind: stabilirea locurilor și a accesului persoanelor pentru desfășurarea unor 
activități în apropierea fontierei de stat. 
 

  Initiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul și data depunerii proiectului : 1850 din  08.07.2021 
             Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit in ședința ordinară 
din 02.09.2021; 
             Având in vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.1850 din 08.07.2021. 
             Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oancea nr.1859 din 
11.07.2021; 

              Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 - 
amenajarea teritoriului si urbanism, protecţia mediului și turism, ordine publică, 
situații de urgență și servicii publice. 
              Având in vedere prevederile art. 40 – 41 – 42 – 43 și 44 din 
OUG.nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările 
ulterioare; 
            Având în vedere prevederile art.129 alin.14 din OUG. nr.57/2019 privind 
Codul  administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;         
             In baza art.196 alin.1 lit.(a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
            Art.1 Accesul persoanelor pentru desfășurarea activităților dincolo de fâșia de 
protecție a frontierei de stat este permis prin porțile de acces stabilite în următoarele 
puncte : 
              a)  zona pentru agrement – pescuit sportiv : între SF.1266 (limita de nord a 
teritoriului comunei Oancea) – SF.1273 (zona de nord a îndiguirii balta Maicăș) ; 



              b) zona pentru păstrarea bărcilor și ambarcațiunilor inregistrate : între 
SF.1270 (gura pârâului V.Oancei) – SF.1271 în dreptul fostului Pichet vechi 
(Belisom) ; 
              c) zona de pășunat și adăpat animalele pe timp de zi : între SF.1266 (limita 
de nord a teritoriului comunei Oancea) – SF.1273(zona de nord a îndiguirii balta 
Maicăș) ; 
              d) zona de desfășurare a activităților agricole în aproprierea fâșiei de 
protecție a frontierei se delimitează de la SF.1266 (zona de nord)– SF.1275 (limita 
de sud ale teritoriului comunei Oancea); 
            Art.2 Persoanele care se deplasează sau desfășoară diferite activități în 
apropierea frontierei de stat sunt obligate să respecte prevederile OUG.nr.105/2001. 
            Art.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul 
comunei Victor Chiriloaie, iar comunicarea către Prefectul Județului Galați, Sectorul 
Poliției de Frontieră Oancea și aducere la cunștința publică va fi asigurată de secretar 
general Elisabeta Dima. 
 
            Presedinte  de sedinta,                              Contrasemneaza pentru legalitate 
                                                                                             Secretar general, 
            
            Adămiță Neculai                                                     Elisabeta Dima. 
 
 
     Oancea  -  02.09.2021 
 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =   10   consilieri 
Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =    10   consilieri 
Au votat”PENTRU ”9   ,Au votat ”ÎMPOTRIVA” , Abţineri ...1  
 


