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             Încheiat astăzi 26 mai 2021 in şedinţa ordinară a Consiliului local Oancea 
convocată pentru ora 12,00 conform convocatorului nr.1408 din 19.05.2021. 
            Secretara comunei efectuează prezenta consilierilor constatând ca din totalul 
de 10 consilieri sunt prezenţi 10 membri, şedinţa fiind legal constituită i-și poate 
desfăşura lucrările. 
             Se dă citire si se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 28 aprilie 2021, 
acesta este aprobat in unanimitate. In cadrul şedinţei secretara comunei informează 
asupra votului cu care proiectele de hotărâre trebuie aprobate. 
             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 inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Oancea, județul Galați. 
           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statelor de 
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice locale. 
           3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din H.C.L nr.45 
din 16 decembrie 2020 privind implementarea și asigurarea cofinanțării proiectului 
„Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul–
Oancea–o mai bună infrastructură de transport”.  
           4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de 
la Școala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați. 
           5. Proiect de hotărâre privind aprobare folosire excedent bugetar an anterior 
pentru secțiunea de dezvoltare. 
           6. Informare cu măsurile dispuse în Raportul de follow-up nr.863/22.03.2021și 
a Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor nr.8/2019/2/2021. 
           7. Intrebări, interpelări, informări. 
             Înainte de aprobarea ordinei de zi, dl primar informează membrii consiliului  
la situația apărută odată cu primirea adresei Instituției Prefectului Județul Galați cu 
privire la revocarea unei hotărâri a cons.local care a fost considerată că nu întrunește 
condițiile de legalitate și propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de 
hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.2 din 24 februarie 2021 
privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând comunei 
Oancea, județul Galați. Această propunere a fost aprobată în unanimitate. 
             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 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Oancea, județul 
Galați, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.  



             D-l consilier Bernea Tudorel arată că după consultarea listei cu bunurile care 
alcătuiesc domeniul privat a observat că unele dintre aceste bunuri nu au valoare de 
inventar, care este cauza ? Răspuns: bunurile care nu au valoare de inventar nu au fost 
evaluate din lipsa fondurilor. 
              D-l consilier Palade Mihai intreabă de ce este nevoie să se facă evaluare de 
expert evaluator, de ce nu se face de comisie ? Răspuns – prin raportul de evaluare se 
stabilește valoarea de piață, după care se poate face reevaluare de comisie. 
             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 10 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 aprobarea structurii organizatorice și a statelor de funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului și serviciile publice locale, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții. 
               D-l consilier Paraschiv Aurel întreabă de unde sunt plătiți angajații din 
compartimentul cultură, deoarece la aprobarea bugetului nu au fost prinși bani și ce 
atribuții au ? Răspuns – atribuțiile sunt stabilite prin fișa postului iar plata se face din 
fondul de salarii aprobat in secțiunea de funcționare. 
              Dl consilier Bernea Tudorel întreabă dacă posturile din compartimentul de 
asistență socială fac parte din numărul de posturi aprobat conf.OUG.nr.63/2010 ? 
Raspuns – conform OUG.nr.63/2010 posturile din cadru asistenței sociale, 
invătământul și sănătatea nu fac parte din numărul maxim de posturi aprobate prin 
ordinul prefectului.  
              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 8 voturi 
pentru și 2 abțineri – Bernea Tudorel, Paraschiv Aurel. 
             Dl președinte de ședință solicită comisiei de specialitate să prezinte raportul 
pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și completarea art.3 
din H.C.L nr.45 din 16 decembrie 2020 privind implementarea și asigurarea 
cofinanțării proiectului „Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea 
transfrontalieră Cahul–Oancea–o mai bună infrastructură de transport”, 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 10 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 aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială 
”Vasile Șeicaru” Oancea, județul Galați, 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 10 voturi pentru. 
             In continuare dl președinte de ședință solicită comisiei de specialitate să 
prezinte raportul pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea 
folosirii excedentului bugetar an anterior pentru secțiunea de dezvoltare, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții. 



            Dl consilier Palade Mihai arată că în referatul de aprobare trebuia să se 
regăsească o detaliere a sumelor cheltuite din totalul excedentului aprobat în luna 
februarie și a necesarului. 
            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 2 abțineri – Bernea Tudorel, Paraschiv Aurel. 
             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 revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 24 februarie 2021 privind 
aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând comunei Oancea, 
județul Galați, 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 10 voturi pentru. 
             Prin adresa 1261/2019/12.04.2021 Camera de conturi Galați informează 
Consiliul local cu privire la atribuțiile cei revin din OUG.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ în legătură cu masurile dispuse in Decizia nr.8/07.05.2019. 
             Față de această situație pe ordinea de zi a fost introdusă informarea cu 
măsurile dispuse în Raportul de follow-up nr.863/22.03.2021și a Deciziei de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor nr.8/2019/2/2021 și comunicate  
membrilor consiliului local pentru insușire. Ca o concluzie, măsurile trebuiesc duse la 
indeplinire insă pentru realizare este nevoie de bani (această concluzie se referă la 
reevaluarea activelor). La sfârșitul ședinței actele de control au fost înaintate 
ordonatorului principal de credite.  
             Se trece in continuare la întrebări, interpelări, informări. 
            Dl primar informează că s-a primit adresă de la Administrația Fondului de 
Mediu cu privire la aprobarea proiectului privind iluminatul public în valoare de 
563.506 lei  din care 84.000 lei reprezintă cofinanțarea noastră pentru 438 corpuri de 
iluminat cu led, așteptăm invitația pentru semnare contract. 
            Astăzi am avut o discuție cu reprezentantul firmei care construiește 
dispensarul și a rezultat că in proiectul tehnic nu au fost prinse unele lucrări rezultând 
un plus de : 50 mc beton, gresia pe exterior, bara de inox și altele, urmează ca in zilele 
următoare să comandăm mobilierul.  
            Mai informeză că s-a solicitat ofertă de preț pentru inlocuire membrană la 
rezervorul de apă – suma este de 5625 euro fără TVA, insă va fi nevoie să facem 
operațional și bazinul din beton. 
            Se prezintă în continuare adresa Ministerului Mediului cu privire la atribuțiile 
și responsabilitățile UAT- urilor în domeniul gestionării deșeurilor. 
           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,                                                         Secretar general,    
    
             Adămiță Neculai.                                                               Elisabeta Dima.     


