
HOTĂRÂREA 

Nr.20 din 18 mai 2022 

privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați 

 

Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primar comuna Oancea, județul Galați;  

Numărul și data depunerii: nr.1082 din18.04.2022  

 

          Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului 

Județul Galați nr.463/2020, întrunit in ședința ordinară din 18 mai 2022;  

  

 Văzând: 

- Referatul de aprobare nr.1082 din18.04.2022 al dlui primar, CHIRILOAIE 

Victor, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate nr.1085 din 18.04.2022, întocmit de secretarul general 

al comunei Oancea Județul Galați, prin care arată necesitatea actualizării Statutului 

Comunei Oancea; 

  În baza prevederilor art. 104, cele ale art. 289, al. (16), precum si cele ale art. 1, 

al. (2), lit.a) din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Avizul nr.1432 din 18 mai 2022 al comisiei de specialitate nr.1 privind 

activitatea economică, financiară, activități social-culturale, culte, juridică și de 

disciplină; 

 Avizul nr.1433 din 18 mai 2022  al comisiei de specialitate nr.2 amenajarea 

teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență 

și servicii publice. 

 Avizul nr.1434 din 18 mai 2022 al comisiei de specialitate nr.3 învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului. 

 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 121 alin. (1-2) din Constituția României; 

- art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- Ordinului M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al 

regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local – anexa 1; 

În temeiul prevederilor art. 2, art. 3 lit.e), art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică locală, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (1 și 3) lit.a), art. 139 alin. (1), art.140, art. 

155 al.(1) lit. b), coroborate cu al.(3), art. 196 al.(1), lit.a), art.197 al.(1, 2 și 4), art. 198 

ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

        P 

 

 



al.(1 și 2), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă Statutul Comunei Oancea, județul Galați, în formă actualizată, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Oancea. 

ART.3 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 

H.C.L.nr. 32 din 25 septembrie 2009 privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, 

județul Galați. 

ART.4 Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județul Galați, 

pentru controlul legalității; Primarului comunei Oancea și persoanelor interesate. 

 

      

 

 

  Președinte de ședință                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                                                          

LAZĂR Mărina                                Secretar general al comunei Oancea 

  (semnat)                                   (semnat)                       DAUD Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OANCEA 18 mai 2022 

 

Total consilieri ce compun Consiliul local –  10   consilieri 

Total consilieri prezenți la ședință –  10 consilieri   

 Au votat: 8 ”pentru”, 1 ”împotriva” , 1 ”abțineri” .  

 

 

 

 

 



          

ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

PRIMAR 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr.1086 din 19 aprilie 2022 

 

privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați 

 

Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primar comuna Oancea, județul Galați;  

Numărul și data depunerii: nr.1082 din18.04.2022  

 

          Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului Județul Galați 

nr.463/2020, întrunit in ședința ordinară în data de 18 mai 2022;  

 

Văzând: 

- Referatul de aprobare nr.1082 din18.04.2022 al dlui primar, CHIRILOAIE Victor, în calitate 

de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate nr.1085 din 18.04.2022, întocmit de secretarul general al comunei 

Oancea Județul Galați, prin care arată necesitatea actualizării Statutului Comunei Oancea; 

  În baza prevederilor art. 104, cele ale art. 289, al. (16), precum si cele ale art. 1, al. (2), lit.a) 

din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 121 alin. (1-2) din Constituția României; 

- art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- Ordinului M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității 

administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local – anexa 1; 

În temeiul prevederilor art. 2, art. 3 lit.e), art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (1 și 3) lit.a), art. 139 alin. (1), art.140, art. 155 al.(1) lit. 

b), coroborate cu al.(3), art. 196 al.(1), lit.a), art.197 al.(1, 2 și 4), art. 198 al.(1 și 2), din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 

PROPUN: 

 

ART.1 Se aprobă Statutul Comunei Oancea, județul Galați, în formă actualizată, conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Oancea. 

ART.3 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L.nr. 32 

din 25 septembrie 2009 privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați. 

ART.4 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului județul Galați, pentru controlul legalității; 

- Primarului comunei Oancea; 

- persoanelor interesate. 

 

       Președinte de ședință                                                               Contrasemnează, 

                                                             Secretar general al comunei Oancea 

                                                                                                      DAUD Elena 

SUSȚIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

(semnat) 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

PRIMAR 

Nr. 1082 din 18 aprilie 2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Statutului Comunei Oancea, județul Galați 

 
Pe data de 5 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Conform prevederilor art. 129 alin. (3) lit. a) teza unu din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ”consiliul local 

aprobă statutul comunei…,”. 

Potrivit prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor ce îi 

revin, consiliul local adoptă hotărâri. 

  Ținând cont de elementele specifice care sunt cuprinse într-un statut al localității și în scopul 

executării prevederilor art. 104, cele ale art. 289, alin. (16), precum si cele ale art. 1, alin. (2), lit.a) 

din Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare și în scopul aplicării prevederilor art. 129 alin. (3), lit. a), teza unu din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 121 alin. (1-2) din Constituția României; 

- art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021 pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului 

orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local – anexa 1, constat, că 

Statutul comunei Oancea aprobat prin H.C.L. nr. 32 din 25 septembrie 2009 privind aprobarea 

Statutului  Comunei Oancea, județul Galați este învechit. Din anul 2009 și până în prezent cadrul 

legislativ ce se referă la administrația publică locală, a suportat un șir de modificări, actualizări, iar 

Statutul comunei Oancea a rămas fără schimbări și actualmente este ineficient și inaplicabil. Luând in 

considerare modificarea legislației privind administrația publica locala prin adoptarea O.U.G.nr. 

5712019 privind Codul Administrativ și  Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 25/2021, statutul comunei este un document complex în care sunt evidențiate 

elemente specifice, care au rolul de a individualiza o localitate in raport cu alte unități administrativ-

teritoriale.  

Apreciez că Statutul comunei Oancea, județul Galați propus spre aprobare, exprimă realitatea 

existentă la acest moment în comună și constituie pe de-o parte o prezentare a comunei, iar pe de altă 

parte îndeplinirea unei cerințe legale obligatorii.  

Având în vedere toate aceste aspecte, vă propun spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Oancea, județul Galați , document ce se poate 

modifica și completa in funcție de elementele apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. 

Precizez faptul că proiectul menționat a fost transmis în consultare cu locuitorii comunei 

Oancea. 

Față de cele mai sus menționate, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre, pe care îl propun 

pentru derularea procedurii decizionale și semnare într-o nouă lectură a Statutului  Comunei Oancea, 

județul Galați. 

Primar, 
(semnat) 

   Victor CHIRILOAIE 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

SECRETAR 
Nr. 1085 din 18 aprilie 2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Statutului  Comunei Oancea, județul Galați 

 

Văzând, referatul de aprobare al la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei 

Oancea, județul Galați al dlui Chiriloaie Victor, primar, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre; 

Analizând  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului  Comunei Oancea județul Galați , 

însoțit de Referatul de aprobare nr. 1082 din 18.04.2021 al dlui primar Victor CHIRILOAIE, în 

calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

Se constată  următoarele : 

Necesitatea : 

Statutul  Comunei Oancea, județul Galați a fost aprobat prin HCL nr.32 din 25 septembrie 

2009, ceea ce la ora actuală nu mai corespunde realității, fiind necesară aprobarea Statutului Comunei 

Oancea, județul Galați, respectând normele legale actuale, incidente în materie respectiv: 

   - OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității 

administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local. 

Sub aspectul legalității, proiectul de hotărâre respectă prevederile: 

  Art. 104 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare: 

„Statutul unităţii administrativ - teritoriale 

(1) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean, aprobă statutul unităţii administrativ - 

teritoriale prin hotărâre care se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la 

nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date şi elemente specifice prin care 

unitatea administrativ - teritorială se distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi prevederi 

privitoare la:  

a) reşedinţa şi însemnele specifice ale unităţii administrativ - teritoriale şi modalităţile de 

utilizare a acestora, conform prevederilor legale; 

b) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, date privind constituirea şi 

organizarea autorităţilor administraţiei publice locale; 

c) întinderea şi delimitarea teritorială a unităţii administrativ - teritoriale, localităţile 

componente, amplasarea acestora, prezentarea grafică şi descriptivă, distanţa dintre localităţile 

componente, rangul unităţii administrativ - teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legislaţiei privind 

amenajarea teritoriului naţional; 

d) date privind înfiinţarea unităţii administrativ - teritoriale, prima atestare documentară, 

evoluţia istorică; 

e) criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine 

calitatea de cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ - teritorială respectivă; 

f) componenţa şi structura populaţiei unităţii administrativ - teritoriale, defalcate inclusiv pe 

localităţi componente; aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului 

în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba sa 

maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile publice deconcentrate; 

g) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora; 

h) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, 

sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea; 

 



i) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 

secundar şi terţiar, precum şi din agricultură; 

j) serviciile publice existente; 

k) informaţii privind bunurile din patrimoniul unităţii administrativ - teritoriale; 

l) informaţii relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, 

cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ - 

teritorială;  

m) modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de 

drept privat române sau străine; 

n) procedura privind atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de 

interes public local; 

o) modalităţi de consultare a populaţiei unităţii administrativ - teritoriale pentru probleme de 

interes local sau judeţean, după caz; 

p) procedura privind acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, oraşului, 

municipiului sau judeţului ori cea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare.,, 

 Art.129 alin. 2 lit.a) , alin .(3) lit.a): 

„(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:  

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al 

statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliului local;” 

 Art.139 alin. (1), referitoare la adoptarea cu majotritate absolută sau simplă a hotărârilor 

consiliului local , 

 Art. 196 alin. (1) lit.a), O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu 

modificările ulterioare , 

 Art. 121 alin. (1-2) din Constituția României: 

 (1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi 

în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii. 

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative 

autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe; 

 Art. 3 – 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Art. 7 alin. (2) din Codul civil: 

 Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei 

publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială. 

Art. 2, art. 3 lit.e), art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost structurat ținând cont de Ordinul Nr. 25 /2021 

pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum si a 

modelului orientativ al regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local. 

 

Secretar general al comunei Oancea 

 

DAUD Elena (semnat) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.1434 din 18 mai 2022 

 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3  

învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului 

 

AVIZUL 

pentru Proiectul de HCL nr.1086 din 19 aprilie 2022 

privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1082 din 18.04.2022, elaborat  de 

primarul comunei Oancea dl.Chiriloaie Victor, prin care propune adoptarea unei 

hotărâri privind Statutul comunei Oancea județul Galați; 

▪  Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1085 din 18.04.2022, întocmit de 

secretarul general Elena Daud al comunei Oancea, privind adoptarea unei hotărâri 

privind Statutul comunei Oancea județul Galați; 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) și art.136 al.(6) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia de specialitate nr.3 învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecția copilului, adoptă următorul aviz. 

 

Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. nr.1086 din 

19 aprilie 2022 privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați, fără 

amendamente. 

Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 

recomandat, secretarului general al comunei Oancea. 

Votat:4 ”pentru”;0 ”împotrivă”; 0 ”abținut” 

Președintele Comisiei –Rezmeriță Lidiea ...................... 

Secretarul Comisiei –  

Membrii:  Pepelea Ionica ……………….. 

                  Adamiță Neculai ………........... 

                  Bernea Tudorel……………… 

(semnat) 

 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.1433 din 18 mai 2022 

 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2  

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism,  

ordine publică, situații de urgență și servicii publice  

 

AVIZUL 

pentru Proiectul de HCL nr.1086 din 19 aprilie 2022 

privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1082 din 18.04.2022, elaborat  de 

primarul comunei Oancea dl.Chiriloaie Victor, prin care propune adoptarea unei 

hotărâri privind Statutul comunei Oancea județul Galați; 

▪  Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1085 din 18.04.2022, întocmit de 

secretarul general Elena Daud al comunei Oancea, privind adoptarea unei hotărâri 

privind Statutul comunei Oancea județul Galați; 

 În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) și art.136 al.(6) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia de specialitate nr.2 amenajarea 

teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență 

și servicii publice, adoptă următorul aviz. 

 

Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. nr.1086 din 

19 aprilie 2022 privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați, fără 

amendamente. 

Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 

recomandat, secretarului general al comunei Oancea. 

Votat: 4”pentru”; 0 ”împotrivă”; 1 ”abținut” 

Preşedintele Comisiei – Palade Mihai ...................... 

Secretarul Comisiei – Pepelea Ionica ………........... 

Membrii:  Adămiță Neculai……………….. 

 Boldeanu Iulian………………….. 

                    Paraschiv Aurel………………… 
                                                            (semnat) 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL  
Nr.1432 din 18 mai 2022 

 

 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 

 pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, culte, 

 juridică și de disciplină  

 

AVIZUL 
pentru Proiectul de HCL nr.1086 din 19 aprilie 2022 

privind aprobarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1082 din 18.04.2022, elaborat de dl 

Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea, prin care propune adoptarea unei 

hotărâri privind aprobarea Statutului comunie Oancea; 

▪  Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1085/18.04.2022, întocmit de 

secretarul comunei Oancea, privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 

Statutului comunie Oancea; 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, respective al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a consiliului local, 

Comisia nr.1 pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, 

culte, juridică și de disciplină  adoptă următorul aviz: 

 

Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 1086 din 19 

aprilie 2022 privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative, fără amendamente. 

Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 

recomandat, secretarului general al comunei Oancea. 
 

Votat: 4 ”pentru”; 0 ”împotrivă”; 0 ”abținut”. 

Președintele Comisiei -                        ....................,  

Secretarul Comisiei – Răzmeriță Lidiea ................. 

Membrii:    Adămiță Neculai………….. 

                    Dediu Ionel………………… 

                    Lazăr Mărina……………… 

(semnat) 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

SECRETAR 

 
Nr. 1081 din 18 aprilie 2022 

 

A N U N Ţ 

 

Consiliul Local al comunei Oancea, județul Galați, supune analizei și 

aprobării în cadrul ședinței ordinare din luna mai 2022 proiectul de hotărâre cu privire 

la aprobarea (actualizarea) Statutului Comunei Oancea, județul Galați; 

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este public pe site-ul 

instituției şi poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorității locale.  

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este însoțit de nota de 

fundamentare realizată de secretarul general al comunei Oancea, cu privire la 

necesitatea şi oportunitatea adoptării actului respectiv. 

Copia de pe proiectul de hotărâre poate fi transmisă oricărei persoane 

interesate, care depune o cerere în acest sens. 

Solicitantul va suporta cheltuielile privind xerocopierea proiectului. 

Termenul limită până la care cei interesați pot trimite în scris propuneri, 

sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ este până 

la data de 17.05.2022, ora 15.00 inclusiv. 

Propunerile vor trebui să fie formulate numai în scris, putând fi comunicate 

prin poștă sau direct la registratura generală a Primăriei, cu mențiunea ”în atenția 

secretarului general al comunei Oancea”. 

Propunerile care nu sunt făcute în termenul şi forma mai sus menționată nu 

vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei finale a actului normativ. 

Temeiul legal al prezentului anunț – art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică. 

 

 

Secretar general comuna OANCEA, 

 

DAUD Elena  (semnat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

SECRETAR 
Nr. 1413 din 17 mai 2022 

 

 

 

P R O C E S - V E R B A L 

 

DAUD Elena, secretar general al comunei Oancea, județul Galați, în temeiul 

art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

constat prin prezentul proces – verbal, că s-a îndeplinit procedura anunțului public 

referitor la adoptarea proiectelor de hotărâre de către Consiliul Local al comunei 

Oancea, județul Galați, privind actualizarea Statutului Comunei Oancea, județul Galați 

și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate 

al Primăriei comunei Oancea. 

În perioada de până la data de 17 mai 2022 ora 15.00, nu au  fost înregistrate 

careva propuneri de modificare, completare a actelor administrative supuse 

consultărilor publice. 

 

 

Secretar general comuna Oancea, 

 

DAUD Elena 
 

(semnat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA                                                                                                         

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA  

CONSILIUL LOCAL 

 

STATUTUL 

Comunei Oancea, județul Galați 

 

CAPITOLUL I 

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 
 

  ART. 1 (1) Comuna Oancea este: 

   a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 

     b) subiect juridic de drept fiscal; 

    c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte 

persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

     (2) Comuna Oancea are sediul social în comuna Oancea, județul Galați, la adresa: 

str.Națională nr.126, precum și codul de înregistrare fiscală – 3126420. 

     ART. 2 (1) Comuna Oancea are reședința în sat Oancea. 

   (2) Comuna Oancea, județul Galați, se delimitează din punct de vedere teritorial cu: 

- comuna Suceveni  – la nord; 

- comuna  Băneasa – la vest; 

- comuna Vlădești – la sud; 

-  râul Prut și Republica Moldova– la sud-est. 

(3) Comuna Oancea, județul Galați, are în componentă un număr de 2 localități rurale, după 

cum urmează: 

- Oancea – sat-reședință de comună; 

- Slobozia-Oancea – sat component al comunei, aflat la 2 km distanta de centrul administrativ. 

(4) Comuna Oancea, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național are rangul: 

- IV – satul reședință de comună (Oancea) - conform art. 2, alin. 2, pct. e, din Legea nr. 351/2001 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV – a – Rețeaua de 

localități; 

- V – satele componente ale comunei (Slobozia - Oancea) - conform art. 2, alin. 2, pct. f, din Legea 

nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV – a – 

Rețeaua de localități. 

        (5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe 

fiecare dintre localitățile menționate la alin.(3) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul statut. 

     ART. 3 (1) Comuna Oancea dispune de o rețea hidrografică formată din: Râul Prut care 

străbate comuna pe distanța de 7 km, pârâul Valea Oancea, Balta Șovârca și Balta Maicăș. 

    (2) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea 

faunei și florei de pe raza teritorială a comunei Oancea se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

   ART. 4 (1) Comuna Oancea este atestată documentar prin Uriculul Slavon din data de 20 

aprilie 1521 a lui Ștefăniță - Vodă domnul Moldovei sub numele de Sârbi la gura Oancii, care era un 

sat așezat in Ținutul Covurluiului.  

(2) Comuna Oancea, județul Galați, s-a înființat în anul 1968, conform Legii nr. 2/1968 

privind organizarea administrativă a teritoriului României. 

      (3) Evoluția istorică a comunei Oancea se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

ART. 5 (1) Populația comunei Oancea numără 1380 locuitori. 

     (2) Componența și structura populației comunei Oancea defalcate inclusiv pe localități 

componente, se regăsește în anexa nr. 4 prezentul statut. 

 

 



 

CAPITOLUL II 

Autoritățile administrației publice locale 

    

ART. 6 (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

     a) Consiliul Local al Comunei Oancea, reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul 

comunei Oancea. Consiliul Local al comunei Oancea este format din 11 membri; 

     b) Primarul Comunei Oancea, ca autoritate executivă; 

     c) La nivelul comunei Oancea, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind 

Avădanei Pericle. 

     (2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: PNL - 8 ; PSD – 1; PMP – 2 . 

     (3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Oancea s-a constatat prin Ordinul Prefectului 

Județului Galați nr.463 din 23.10.2020. 

     (4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, 

precum şi apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr.5.a la 

prezentul statut, respectiv în anexa nr.5.b la prezentul statut, după caz. 

ART. 7  (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de 

cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Oancea. 

     (2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică a 

Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Oancea. 

     (3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și 

retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura 

aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică a comunei Oancea se regăsesc în anexa 

nr.6 la prezentul statut. 

CAPITOLUL III 

Căi de comunicații 

 

     ART. 8 (1) Raza teritorială a comunei Oancea este tranzitată de următoarele rețele de 

transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările şi completările ulterioare: 

    a) rețeaua rutieră; 

Teritoriul administrativ al comunei Oancea, este străbătut de la nord la sud, de traseul 

drumului național DN 26 care leagă orașul Galați de localitatea Murgeni din județul Vaslui. 

Intersecțiile principale sunt: DN2B in Galați, DN26A in Oancea, DN24A la Murgeni. 

Lungimea drumului național DN 26 este 94,9km, are doua benzi de circulație, cu lățimi ale pofilelor 

transversale cuprinse intre 8-10m și îmbrăcăminte din beton asfaltic in stare buna.  

DJ 242E Oancea-Roșcani este un drum care scurtează distanta intre punctul vamal Oancea și 

interiorul județului și legătura cu celelalte județe și drumurile europene și asigură tranzitarea unui 

număr mai mare de mărfuri prin vama Oancea, în condiții de calitate. 

În comuna Oancea toate străzile sunt modernizate și amenajate parcări. Comuna Oancea nu 

este traversata de cale ferată. 

    (2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal 

și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr.7 a la prezentul statut. 

         

CAPITOLUL IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea  

pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale 

 

     ART. 9 (1) Rețeaua școlară de la nivelul comunei Oancea, potrivit Legii educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  pe raza teritorială a comunei Oancea își 

desfășoară activitatea un număr total de o unitate de învățământ de stat, școala gimnazială ”Vasile 

Șeicaru”, având în subordinea grădinița nr.1  Oancea, cu structură arondată cu program normal.  



   (2) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin.(1) sunt prezentate în 

anexa nr. 8 la prezentul statut. 

    (3) Comuna Oancea  susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. 

(1) potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011. 

     ART. 10 (1) Pe raza teritorială a comunei Oancea își desfășoară activitatea o instituție de 

cultură ”Căminul cultural Oancea”; 

     (2) Pe raza teritorială a comunei Oancea se organizează manifestări culturale - festivaluri 

naționale / internaționale, inițiative culturale publice etc. 

    (3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se 

regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

     (4) Comuna Oancea participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din 

venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit 

legii. 

  ART. 11 (1) Pe raza teritorială a comunei Oancea se asigură prin următoarea formă de 

asistență medicală: 

a) asistență medicală profilactică și curativă; 

     (2) Comuna Oancea participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la 

bugetul local, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, potrivit legii. 

     (3) Asistenta medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, prin: 

     a) cabinet medical ambulatoriu al medicului de familie și de alte specialități, 

     (4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt 

prezentate în anexa nr.10 la prezentul statut. 

     ART. 12 (1) Pe raza teritorială a comunei Oancea se asigură servicii sociale definite potrivit 

art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

     (2) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Oancea se regăsește în anexa nr.11 

la prezentul statut. 

CAPITOLUL V 

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 
 

     ART. 13 Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul 

secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr.12 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 
 

     ART. 14 (1) Patrimoniul Comunei Oancea este compus din bunurile mobile şi imobile care 

aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Oancea precum şi din totalitatea 

drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

     (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei, întocmit și atestat prin Hotărârile  

Consiliului Local în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se găsește în anexa 

nr.13 la prezentul statut. 

     (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimonial comunei Oancea se actualizează ori de câte ori 

intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a Comunei Oancea în 

secțiunea dedicată acestui statut. 

      ART. 15 – Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a comunei 

Oancea, județul Galați, sunt furnizate de S.C. ELECTRICA S.A.. 

 

CAPITOLUL VII 

Serviciile publice existente 

     ART. 16   Serviciile publice comunitare de utilități publice furnizate la nivelul comunei 

Oancea, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea 

prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune sunt: 

     a) serviciul public de alimentare apă Oancea, furnizat de Serviciul Public de Alimentare cu 

Apă al comunei Oancea; 



     b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: 

- SC ”Priscom” SRL; 

-  SC ”Gemina-Servexim” SRL 

- SC ”Cazacioc & Co” SRL  

c) serviciul public de iluminat – în proces de acreditare; 

d) Magazine alimentare si nealimentare având ca obiect de activitate deservirea locuitorilor cu 

bunuri; 

  e)  Cabinet medical individual având ca obiect prevenirea si combaterea bolilor; 

   f)  Cabinet stomatologic; 

   g) Dispensarul veterinar având ca obiect de activitate prevenirea si combaterea bolilor la 

animale si păsări. 

CAPITOLUL VIII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi,  

piețe și de obiective de interes public local 
 

     ART. 17 (1) Comuna Oancea atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective 

de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituții de interes local aflate în subordinea sa, 

cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

   (2) În situația în care, prin proiectul de hotărâre al consiliului local, se propune atribuirea ca 

denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă 

natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, această hotărâre va putea fi adoptată numai după ce a 

fost analizată şi avizată de comisia de atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

     (3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice şi a obiectivelor de interes județean, se face 

prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt 

amplasate instituțiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi 

 organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea 

 în unitatea administrativ-teritorială 
 

     ART.18 (1) Comuna Oancea realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații 

neguvernamentale, asociații şi cluburi sportive, instituții culturale şi artistice, organizații de tineret, în 

vederea finanțării şi realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității. 

     (2)  Comuna Oancea acordă o atenție deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter 

local, regional, național, european şi internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a 

unității administrativ-teritoriale. 

     (3)  Comuna Oancea poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

    ART. 19 (1) Pe teritoriul comunei Oancea își desfășoară activitatea 4 partide politice sau 

organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 

14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

     (2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în comuna Oancea se găsește în 

anexa nr.14 la prezentul statut. 

     ART.20 În comuna Oancea își desfășoară activitatea cultul religios -  ortodox, lăcașul 

Biserica ”Sântul Gheorghe”. 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL X 

Participare publică 
 

     ART. 21 Populația din comuna Oancea este consultată și participă la dezbaterea problemelor 

de interes local  astfel: 

    a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

    b) prin intermediul adunărilor cetățenești; 

    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

    d) prin participarea la ședințele consiliului local ; 

    e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcționare al consiliului. 

     ART. 22 În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a 

acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 

CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 
     ART. 23 Comuna Oancea se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept 

public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din 

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

     ART. 24 (1) Comuna Oancea aderă la asociații naționale şi internaționale ale autorităților 

administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

     (2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 

Comuna Oancea  se regăsește în anexa nr. 15 la prezentul statut. 

     ART. 25 Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din 

bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, 

istorică, obiceiuri şi/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr.16 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL XII 

Dispoziții tranzitorii şi finale 
 

     ART. 26 Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.20 din 18 mai 2022. 

     ART. 27 Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Oancea sau a 

anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

     ART. 28 Anexa nr. 12 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente 

de natură juridică. 

     ART. 29 Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art.27 se 

actualizează, în funcție de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale 

acestora, cel puțin o dată pe an. 

 

 

                  

 

       

 



 

 

   Anexa 1 la statut 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, 

respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului 

pe fiecare dintre localități 
 

Comuna Oancea, comună rurală în județul Galați este una din cele 60 de comune rurale ale 

județului şi unul din cele 180 sate ale lui și se întinde pe o suprafață de 5.214,36 ha (269,45 ha 

intravilan si 4.944,55 ha extravilan) si are o populație de 1380 locuitori. 

           Coordonate geografice: longitudine E 28 04´şi lat. N 45 56´. 

Distanta față de principalele așezări urbane este de 57 de km fata de Galați - reședința de 

județ; 24 km fata de orașul Tg. Bujor, iar față de localitățile învecinate este de 9 km până la 

Rogojeni-Suceveni; 7 km până la Vlădești si 8 km  până la Roșcani- Băneasa. 

           Comuna Oancea cuprinde satele Oancea si Slobozia Oancea si sunt străbătute de Drumul 

National 26 Galați-Murgeni. Satul Oancea este amplasat de o parte si alta a pârâului Oancea ce 

străbate localitatea în direcția vest-est. 

           Suprafața totala a comunei este de 5225 ha, din care 256,11 ha intravilan si 4968,89 ha 

extravilan. 

Pe teritoriul comunei se afla punctul de trecere a frontierei spre Republica Moldova-Oancea-

Cahul, cu un aflux impunător de autovehicule pe zi. 

    Anexa 2 la statut 

 

Hidrografia, flora, fauna 

și tipul solurilor de la nivelul comunei Oancea 

 

În zona comunei Oancea, rețeaua hidrografica este formată din râul Prut şi afluenții Valea 

Dumbrăvița, Oancea cu Valea Bisericii si Valea Fântâna Ţiganului. 

Pe partea dreaptă râul Prut primește 27 afluenți dintre care menționăm: Poiana, Cornești, 

Ișnovăț, Rădăuți, Volovăț, Bașeu, Jijia, Moșna, Elan, Oancea, Brănești şi Chineja. Afluentul Oancea 

are un bazin hidrografic de 18 km2 si o lungime de 7 km, având o vale cu versanți foarte înclinați. 

Raul Prut primește afluentul Oancea la 653 km de la intrarea pe teritoriul României si la 89 

km de la vărsare in fluviul Dunărea. 

Pe teritoriul comunei, la nord de localitatea Oancea se afla balta Şovârca şi la sud de 

localitatea Slobozia Oancea, balta Mălcaşu, ambele separate prin diguri de râul Prut.  

I Apele freatice 

Comuna Oancea se afla situata pe conurile de dejecție ale văilor torențiale Valea Bisericii și 

Valea Oancea ce traversează terasa Prutului in aceasta zona, fapt ce face ca apa subterana sa fie 

întâlnită la adâncimi diferite pe teritoriul cercetat. Din forajele executate in timp, cat si din fântânile 

existente rezulta ca apa subterana se găsește la adâncimi de 2,50-3,00 m în zona adiacentă Prutului și 

bălților, cât și pe malul Văii Oancea și Bisericii, și la 20,00-30,00m în zonele înalte ale terasei. 

Sistemele de irigații din județul Galați sunt în administrarea ANIF sucursala Moldova Sud. 

Județul Galați are cea mai mare suprafață amenajată pentru irigații. Aici sunt amenajate pentru irigații 

139.696 ha cuprinse în trei mari sisteme: Câmpia Covurlui – 118.017 mii ha, Tecuci-Nicorești – 

16.596 ha și Brateșul de Sus – 5.083 ha. Pentru îmbunătățirea sistemului de irigații din zona, Primăria 

Oancea, a primit un grant de 75.000 de euro nerambursabili de la Ambasada Japoniei, pentru 

achiziționarea unor componente pentru un minisistem de irigații (două motopompe de 80 de cai 

putere, o instalație Raistar de 350 m lungime), cu capacitate de irigare a 300ha pe an. 

     II. Flora și Fauna  

Compoziția florei și faunei care constituie biocenozele este hotărâtoare pentru habitate. Din 

punct de vedere al ecologiei în tara noastră există o mare varietate de specii de la oligoterme la 

termofile, de la higrofile la xerofile, de stenobionte la euritrope. 



Vegetația este caracteristică stepei și silvo-stepei și formațiunilor vegetale intrazonale 

prezente in lungul cursurilor de apă. Ca urmare a amplasării comunei Oancea, sunt bine reprezentate 

elementele ponto-mediteraneene, ponto-caucaziene și pont balcanice. Pe teritoriul comunei, sunt 

suprafețe mari de teren supuse impactului antropic, manifestat în principal prin sectorul agricol, iar 

condițiile de mediului ocupat de vegetația palustră și acvatică sunt omogene astfel încât sunt prezente 

un număr mare de specii cosmopolite. 

Prin poziția sa, teritoriul comunei Oancea se încadrează în zona de silvostepă, cu areale 

extinse de stepă, la care se asociază vegetația intrazonală de luncă şi vegetația palustră. În prezent, 

peisajul natural de silvostepă s-a modificat deoarece multe suprafețe de teren au fost introduse în 

circuitul arabil, iar pâlcurile de pădure au suferit modificări, vegetația forestieră fiind foarte slab 

reprezentată în extravilanul comunei Oancea, prezentă aproape exclusiv sub formă de zăvoaie în 

lunca râului Prut.  

Pe suprafețe foarte mici au fost identificate Polygonum amphibium, Lemna minor, 

Potamogetum natans etc. Vegetaţia ierboasă naturală de stepă lipsește aproape total, fiind degradată 

treptat, sub presiune antropică, până la transformarea ei într-o vegetație derivată. 

Asociațiile vegetale ierboase din clasa Festuco-Brometea sunt invadate de buruieni autohtone 

sau adventive ca urmare a pășunatului și din punct de vedere ecologic au caracter xeromezofil. 

Zonele de stepă cu impact antropic puternic situate pe teritoriul comunei Oancea se caracterizează 

prin prezența a numeroase elemente cosmopolite și specii ruderale provenite din flora autohtonă. 

Vegetația stepică este întâlnită pe areale restrânse, în lungul văilor pe forme joase de relief 

(lunci ne inundabile, terase joase, glacisuri şi conuri de dejecție), suprapunându-se în cea mai mare 

parte vegetației de luncă. Pajiștile sunt formate din păiuşcă, pieptănariță, trifoi. Majoritatea acestor 

pajiști sunt degradate prin pășunat intensiv. Vegetația palustră apare în zonele limitrofe cursurilor şi 

ochiurilor de apă, localizate în formele de relief negative cu înmlăştiniri permanente sau prelungite şi 

este formată din asociaţii de plante hidrofile şi higrofile: rogozul, papura (Typha sp.), stuful 

(Phragmites sp.), pipirigul (Carex sp.), lintița, săgeata apei. 

Vegetația forestieră de pe teritoriul comunei Oancea este reprezentată aproape exclusiv de 

zăvoaiele prezente în lunca râului Prut. Acestea sunt afectate de inundații și în consecință stratul 

ierbos este sărac și invadat de buruieni ruderale. Vegetaţia naturală era reprezentată la nivelul luncii 

de zăvoaie de plop şi salcie (Populus alba, P. nigra, Salix alba), adesea bordând cursul apelor şi 

intrând în complex cu aninișurile. Zăvoaiele de plop şi salcie au ca specii de recunoaştere: Salix 

fragilis, Rubus caesius, Solanum dulcamara, Ranunculus repens, Calamagrostis pseudophragmites, 

Myricaria germanica. În stratul arborescent bietajat, etajul superior de 20-25 m este constituit din 

Populus alba, P. nigra, Fraxinus excelsior etc., iar etajul inferior de 15-18 m este din Salix alba, S. 

fragilis. Alnus glutinosa, A. incana etc. Stratul arbuști dezvoltat și dens cuprinde Salix purpurea, S. 

elaeagnus, S. triandra, Ligustrum vulgare, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna etc. Tot aici ca liane se întâlnesc Vitis silvestris, Humulus 

lupulus, Clematis vitalba. 

Ca și vegetația naturală, şi fauna a fost puternic afectată de intervențiile umane, care au dus la  

restrângerea arealelor, modificarea componenței speciilor şi a posibilităților de habitat, reducerea 

numerică a unor specii. Datorită rolului important al faunei în alimentația populației şi în menținerea 

echilibrului biologic al biocenozelor şi ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei 

prin instituirea de rezervații naturale sau protecții speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. 

Fauna terestră specifică acestor habitate este reprezentată prin specii caracteristice habitatelor 

din zonelor colinare. 

Fauna ecosistemelor forestiere este deosebit de bogată este fauna de frunzar, în care se 

regăsesc numeroase specii de nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi miriapode.  

Conform studiilor entomologice sunt menţionate ca fiind prezente în zona Oancea artropode 

din următoarele grupe sistematice: Eutrombidium, Opiliones, Araneea, Pseudoscorpiones, 

Lithobiidae, Forficulidae, Braconidae, Ichneumonidae, Carabidae, Staphylinidae, Dermestidae şi 

Lampyridae. 

Dintre vertebrate, în zona de pădure putem întâlni: 

- Amfibieni: salamandra (Salamandra slamandra), buhai de balta (Bombina variegata), 

broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de pădure (Rana temporaria), brotăcelul (Hyla arborea). 

- Reptile: şopârla de câmp (Lacerta agilis), şarpele de casa (Natrix natrix), şarpele de alun  



(Coronella austriaca). 

- Păsări: ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus), muscar (Ficedula 

albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză (Fringilla coelebs), vrabie de câmp (Passer 

montanus), piţigoi (Parus major), piţigoiul albastru (Parus coeruleus), ţoi (Sitta europaea), mierlă 

(Turdus merula), privighetoare (Luscinia megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice 

cu cap negru (Sylvia atricapilla), pitulice (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita), 

sfrâncioc (Lanius collurio), graur (Sturnus vulgaris).  

Dintre răpitoarele diurne am întâlnit uliul (Accipiter sp.), iar speciile nocturne prezente sunt:  

cucuveaua (Athene noctua), huhurezi (Strix sp.). 

- Mamifere: cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes cinegetic, precum  

căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes). În afară de acestea se 

mai găsesc şi multe specii de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi obiceiurilor nocturne pot 

trece neobservate: şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), şoarecele scurmător (Cletrhionomis 

glareolus), chiţcanul (Sorex araneus, S. minutus), ariciul (Erinaceus europaeus), cârtiţa (Talpa 

europaea), specii de pârşi (familia Myoxidae).  

Fauna pajiştilor 

Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puţine, fiind reprezentate de şopârla de câmp 

(Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea). Pajiştile reprezintă terenul de 

vânătoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente fiind uliul şorecar (Buteo buteo) şi 

vânturelul roșu. 

Geomorfologic comuna Oancea se află situata pe terasa râului Prut. Caracterul litologic 

loessoid al cuverturii terasei ii creează acesteia un aspect de cuesta, foarte înalta față de albia majoră, 

cu o trecere brusca de la cota luncii la +60,00m, cota aproximativa la care este amplasata comuna. 

Terasa Prutului se dezvolta la extremitatea Dealurilor Covurluiului, cu înălțimi de peste 150m 

spre vest, care domina comuna si coboară brusc spre zona construita, dezvoltata pe conurile de 

dejectie ale unor vai sau torenți, care traversează terasa. 

Geologic, terenul de pe terasa este constituit din depozitele cuaternare de natura 

eoliana(loessuri argilo-nisipoase) pana la adâncimi de cca 16,00m, așezate pe depozite de nisip si 

pietriș, care ajung pana la adâncimi de 24,00m. Sub acestea se găsesc depozite Pontiene-Daciene de 

natura aluvionara, constituite din argile si nisipuri de culoare cenușie (vânata) ruginie, depozite 

întâlnite si-n zona de lunca slab dezvoltata pe teritoriul comunei Oancea. Mișcările seismice Comuna 

Oancea prezinta gradul VIII MSK conform STAS 11100/1/1993, o perioada de colt Tc = 0,7 sec. si o 

accelerație orizontala ag = 0,24 pentru o perioada IMR =100 ani conform normativ P100- 1/2006. 

Adâncimea de îngheț pentru Oancea este de 1,00m conform STAS 6054/1977. 

  

   Anexa 3 la statut 

 

Datele privind înființarea comunei Oancea județul Galați 

prima atestare documentară, precum și evoluția istorică 
 

Comuna Oancea este atestată documentar prin Uriculul Slavon din data de 20 aprilie 1521 a 

lui Ștefăniță - Vodă domnul Moldovei sub numele de Sârbi la gura Oancii, care era un sat așezat in 

Ținutul Covurluiului. 

In acest document se întărește împărțeala făcută între frații Barbu și Șerban, feciorii lui Ivașcu 

care a fost proprietar a o parte din moșia Oancea, acesta apare și în alt document datat 2 iulie 1502 

din timpul lui Stefan Cel Mare sau chiar înaintea domniei lui. Prima atestare documentară găsită 

deocamdată este datată 26 februarie 1588 de către Petru Voevod Șchiopu. Altă atestare documentară 

apare după 40 de ani în actul din 2 august 1628 la Iași emis de dregătorii domnului Miron 

Barnovschi. Din documentele amintite, începând cu 1521 până la cel din 1628 se observă că Oancea 

a fost unul din cele mai importante sate de răzeși.  

În secolele XVII-XVIII, satul Oancea apare frecvent în jurnalele de călătorie ale unor străini, 

care au străbătut Moldova în diferite scopuri dar mai ales diplomatice. Satul Oancea apare în mai 

toate hârțile vechi, începând cu prima hartă a Moldovei, alcătuită de Dimitrie Cantemir, terminată în 

1716 şi publicată în 1737. 



   Comuna Oancea este alcătuită din două sate: Oancea (centrul comunei) şi Slobozia Oancea, 

care, spre deosebire de Oancea (vechi sat răzășesc, format din țărani liberi, mici proprietari de 

pământ), este un sat mult mai tânăr de clăcași, care ia ființă ca slobozie (sat înființat pe loc pustiu sau 

depopulat după fuga locuitorilor) pe moșia Oancea a boierului Constantin Onu, fost medelnicer la 

curtea domnească. Satul s-a înființat după toate probabilitățile în perioada 1830-1860. 

Cu o suprafață totală de 5050 ha, moșia comunei Oancea este situată în partea sudică a 

podișului Moldovei, parte cunoscută şi ca podișul Bârladului, la interferența Câmpiei Covurlui cu 

dealurile Fălciului. Clima este temperat-continentală cu veri călduroase şi ierni friguroase. 

Pe teritoriul comunei se află două bălți mari: Şovârca, la nord de Oancea (cca 200ha) şi balta 

Maicăş (400ha) la sud de Slobozia Oancea, amândouă formate din vărsăturile Prutului. 

Activitatea de bază a populației, începând cu cele mai vechi timpuri, a fost şi a rămas 

agricultura şi creșterea vitelor. 

Din datele statistice ale învățământului primar din Oancea, aflăm că a funcționat o școală de 

băieți şi o școală de fete, apoi una mixtă. Din arhive, mai aflăm că prin anii 1904-1906 în comună 

exista o bibliotecă, iar în 1927 chiar un Cămin Cultural, care funcționează și în prezent. 

În comună au fost ridicate patru monumente istorice, pentru cinstirea memoriei eroilor din 

această localitate: Cimitirul Eroilor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, Troița lui Stefan cel 

Mare și Sfânt, Monumentul Eroilor căzuți în Războiul pentru Independentă (1877) și Primul Război 

Mondial (1916-1918), Monumentul Eroilor Oniceni căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Satul Slobozia Oancea (la origine Slobozia Onești) este un sat mai tânăr format din clăcași 

care ia ființă pe moșia boierului Constantin Onu fost medelnicer la curtea domnească in perioada 

1830-1850. La început satul avea doar 123 locuitori iar in anul 1864 aceștia sunt împroprietăriți de 

către Alexandru Ion Cuza și sfetnicul său Mihail Kogălniceanu. 

 

 

Anexa 4 la statut 

 

Componența și structura populației 

defalcate pe localități componente 

 

 

Conform rezultatelor ale Recensământului Populației si Locuințelor - 2021, populația stabilă a 

comunei Oancea este estimata la un număr de 1384 locuitori, din care Starea de sănătate a populației 

comunei este monitorizată în cadrul cabinetului de medicina generala umana. In comuna mai exista 

un punct farmaceutic si un dispensar veterinar. 

 

Localitatea componentă – satul - Nr. locuitori 

Oancea 1200 

Slobozia - Oancea 184 

TOTAL 1384 

 

Populația după etnie şi religie: 

- Români - 1344,  

- Romi - 40; 

- Ortodocși - 1376,  

- penticostali – 8.  



   Anexa 5.a la statut 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali  

de la nivelul comunei Oancea precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 
 

    PRIMAR 

    a) mandatul 1992 - 1996 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 REZMERIȚĂ Mihai 25.11.1946 P.N.Ț 1992 - 1996 

 

    b) mandatul 1996 - 2000 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 PALADE Mihai 26.12.1945 P.S. 1996 - 2000 

 

    c) mandatul 2000 - 2004 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 LAZĂR Mircea 02.10.1941 P.S.D. 2000 - 2004 

 

    d) mandatul 2004 - 2008 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 CHIRILOAIE Victor 01.08.1954 P.N.L. 2004 - 2008 

 

    e) mandatul 2008 - 2012  
 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență 

politică 

Perioada  

1 CHIRILOAIE Victor 01.08.1954 P.N.L. 2008 - 2012 

  

   f) mandatul 2012 - 2016 

 

Nr. Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  



Crt 

1 CHIRILOAIE Victor 01.08.1954 P.N.L.  2012 –2016 

 

    g) mandatul 2016 - 2020 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență 

politică 

Perioada  

1 CHIRILOAIE Victor 01.08.1954 P.N.L. 2016 - 2020 

 

    h) mandatul 2020 - 2024 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 CHIRILOAIE Victor 01.08.1954 P.N.L. 2020 – prezent  

 

Anexa 5.b la statut 

 

Componența nominală, 

perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali  

de la nivelul comunei Oancea, județul Galați 

 precum şi apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 
 

I. CONSILIERI LOCALI 

a). mandatul 1992 – 1996 

Nr. crt. Nume şi prenume Data nașterii Apartenența politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Chechicheș Viorel 19.09.1937 CD 1992 – 1996 

2. Delaca Spiru 12.03.1926 CD 1992 – 1996 

3. Ciobanu Ion 05.03.1931 CD 1992 – 1996 

4. Pasat Zaharia 17.12.1928 CD 1992 – 1996 

5. Palade Dumitrache 20.04.1937 CD 1992 – 1996 

6. Lazăr Mircea 01.10.1941 FSN 1992 – 1996 

7. Lupu Angheluță 29.01.1937 PNT 1992 – 1996 

8. Andronache Virgil 15.04.1944 FSN 1992 – 1996 

9. Sârbu Vasile 20.10.1952 FSN 1992 – 1996 

10. Lazăr Angheluță  FSN 1992 – 1996 



11. Vieru Constantin 03.06.1941 PDAR 1992 – 1996 

 

b). mandatul 1996 – 2000 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Călin Costică 13.05.1933 PS 1996 - 2000 

2. Pricope Marin 24.09.1931 PS 1996 - 2000 

3. Cerbu Paul 02.04.1946 PS 1996 - 2000 

4. Lazăr Mircea 01.10.1941 PDSR 1996 - 2000 

5. Gugiu Gheorghe 11.04.1941 PDSR 1996 - 2000 

6. Vieru Constantin 03.06.1941 PDSR 1996 - 2000 

7. Lupu Angheluță 29.01.1937 PNT 1996 - 2000 

8. Chițiga Corneliu 07.10.1949 PDAR 1996 - 2000 

9. Obreja Titu 05.05.1950 PL 1996 - 2000 

10. Bălăuță Niculina 09.09.1952 USD 1996 - 2000 

11. Postelnicu Maria 25.12.1966 CDR 1996 - 2000 

 

c). mandatul 2000 – 2004 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Gugiu Gheorghe 11.04.1941 PDSR 2000 – 2004 

2. Pricope Marin 24.09.1931 PDSR 2000 – 2004 

3. Vieru Constantin 03.06.1941 PDSR 2000 – 2004 

4. Chechicheș Viorel 19.09.1937 PDSR 2000 - 2001 

5. Calin Evdochia 22.11.1930 APR 2000 – 2004 

6. Sârbu Vasile 20.10.1952 APR 2000 – 2004 

7. Gugiu Constantin 26.07.1939 APR 2000 – 2004 

8. Lazăr Agache 27.08.1955 APR 2000 – 2004 

9. Parvu Ion 06.10.1946 PD 2000 – 2004 

10. Chiriac Alexandru 09.05.1949 PD 2000 – 2004 



11. Obreja Titu 05.05.1950 PNL 2000 – 2004 

 

d). mandatul 2004 – 2008 

Nr. crt. Nume şi prenume Data nașterii Apartenența politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Andronache Dumitru  09.02.1950 PSD 2004 – 2008 

2. Avădanei Pericle 26.03.1958 PD 2004 – 2008 

3. Banasanu Alec  PD 2004 – 2008 

4. Bogatu Neculina 19.04.1949 PNL 2004 – 2008 

5. Marin-Aurel 25.12.1936 PD 2004 – 2008 

6. Gugiu Gheorghe 11.04.1941 PSD 2004 - 2005 

7. Lazăr Mircea 01.10.1941 PSD 2004 – 2008 

8. Paraschiv Aurel 07.06.1954 PD 2004 – 2008 

9. Palade Aurel 02.01.1961 PD 2004 – 2008 

10. Parvu Ion 06.10.1946 PD 2004 – 2008 

11. Roman Cleopatra 01.04.1944 PD 2004 – 2008 

 

e). mandatul 2008 – 2012 

Nr. crt. Nume şi prenume Data nașterii Apartenența politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Andronache Dumitru  09.02.1950 PSD 2008 – 2012 

2. Avădanei Aristotel 04.06.1946 PNL 2008 – 2012 

3. Avădanei Pericle 26.03.1958 PNL 2008 – 2012 

4. Bogatu Niculina 19.04.1949 PNL 2008 – 2012 

5. Gheorghiu Valentin  05.11.1939 PNL 2008 – 2012 

6. Mihalache Nicolae  04.08.1980 PNL 2008 – 2012 

7. Pricope Marian 24.09.1931 PDL 2008 – 2012 

8. Razmeriță Lidiea 30.03.1960 PNL 2008 – 2012 

9. Roman Cleopatra  01.04.1944 PNL 2008 – 2012 

 

f). mandatul 2012 – 2016 



Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Adămiță Neculai 04.02.1954 USL 2012 – 2016 

2. Andronache Elena 06.21.1949 USL 2012 – 2016 

3. Avădanei Aristotel 04.06.1946 USL 2012 – 2016 

4. Avădanei Pericle 26.03.1958 PNL 2012 – 2016 

5. Bogatu Niculina 19.04.1949 PNL 2012 – 2016 

6. Codrescu Aurelian-Ionuț 01.01.1977 PNL 2012 – 2016 

7. Lazăr Mircea 01.10.1941 PNL 2012 – 2016 

8. Razmeriță Lidiea 30.03.1960 PNL 2012 – 2016 

9. Roman Cleopatra  01.04.1944 PNL 2012 – 2016 

 

g). mandatul 2016 – 2020 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Andronache Elena 06.21.1949 PNL 2016 – 2020 

2. Avădanei Aristotel 04.06.1946 PNL 2016 – 2020 

3. Avădanei Pericle 26.03.1958 PNL 2016 – 2020 

4. Balauță Neculina 09.09.1952 PNL 2016 – 2020 

5. Bogatu Niculina 19.04.1949 PNL 2016 – 2020 

6. Dediu Ionel 03.05.1979 PNL 2016 – 2020 

7. Lazăr Mircea 01.10.1941 PSD 2016 – 2020 

8. Mihalache Nicolae 04.08.1980 PNL 2016 – 2020 

9. Razmeriță Lidiea 30.03.1960 PNL 2016 – 2020 

 

h). mandatul 2020 – prezent 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Bogatu Niculina 19.04.1949 PNL 2020 - 2021 

2. Razmeriță Lidiea 30.03.1960 PNL 2020 - 



3. Adămiță Neculai 04.02.1954 PNL 2020 - 

4. Dediu Ionel 03.05.1979 PNL 2020 - 

5. Lazăr Mărina 08.08.1963 PNL 2020 – 

6. Palade Mihai 26.12.1945 PSD 2020 

7. Pepelea Ionica 01.05.1981 PNL 2020 

8. Boldeanu Iulian 11.09.1989 PNL 2020 

9. Paraschi Aurel 07.06.1954 PMP 2020 

10. Bernea Tudorel 13.06.1969 PMP 2020 

11. Avădanei Pericle 26.03.1958 PNL 2020 

  

VICEPRIMARI 

    a) mandatul 1992 - 1996 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 LUPU Angheluță 29.01.1937 PNL 1992 - 1996 

 

    b) mandatul 1996 - 2000 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 LUPU Angheluță 29.01.1937 PNL 1996 - 2000 

 

    c) mandatul 2000 - 2004 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 GAGIU Gheorghe 11.04.1941 P.S.D. 2000 - 2004 

 

    d) mandatul 2004 - 2005 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 PARASCHIV Aurel 07.06.1954 P.S.D. 2004 - 2005 

 

    e) mandatul 2005 - 2006  



 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență 

politică 

Perioada  

1 Pârvu Ion 06.10.1946 P.N.L. 2005 - 2006 

  

   f) mandatul 2006 - 2008 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 PARASCHIV Aurel 1954 P.S.D.  2006 –2008 

 

    g) mandatul 2008 - 2012 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 AVĂDANEI Pericle 26.03.1958 P.N.L. 2008 - 2012 

 

    h) mandatul 2012 - 2016 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 AVĂDANEI Pericle 26.03.1958 P.N.L. 2012 – 2016  

 

    i) mandatul 2016 - 2020 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 AVĂDANEI Pericle 26.03.1958 P.N.L. 2016 – 2020  

     

i) mandatul 2020 - 2024 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Data nașterii Apartenență politică Perioada  

1 AVĂDANEI Pericle 26.03.1958 P.N.L. 2020 – 2024  

 

 

 

 

 



Anexa 7 la statut 

 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Comunei", respectiv a 

"Certificatului de Fiu/Fiică a Comunei Oancea" 
 

     ART. 1  Titlul de "Cetățean de onoare al Comunei Oancea", denumit în continuare Titlu 

reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Oancea. 

     ART. 2  Certificatul de "Fiu/fiică a Comunei Oancea", denumit în continuare Certificat 

reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Oancea persoanelor născute în 

comuna Oancea, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

    ART. 3  Titlul şi Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

    a) primarului; 

    b) consilierilor locali; 

    c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul 

electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

     ART. 4  Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, 

vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

  ART. 5  Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

    a) sunt personale; 

    b) sunt netransmisibile; 

    c) reprezintă un drept al titularului; 

    d) au valabilitate nedeterminată. 

    ART. 6 Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau 

personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

    a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra 

dezvoltării comunei Oancea și a imaginii acestuia; 

    b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Oancea, în 

țară și străinătate; 

    c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave 

sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Oancea ; 

    d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o 

îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Oancea; 

    e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la 

realizarea unei imagini pozitive a comunei Oancea în lume; 

    f) sportivi din comuna Oancea, care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 

internaționale; 

    g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, după caz. 

ART. 7  Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 

    a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime 

împotriva umanității, fapte penale; 

    b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după 

clarificarea situației juridice. 

       ART. 8 (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 

depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

    (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele 

înscrisuri: 

    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

    b) curriculum vitae (în original); 

    c) certificat de cazier judiciar (în original); 

    d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul). 

    (3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

    b) curriculum vitae (în original). 



     (4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al 

unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare şi 

dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

     (5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor 

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

     (6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 

extraordinară. 

     (7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local . 

     (8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

     (9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Oancea, în cadrul ședințelor 

ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Oancea. 

     (10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Oancea, în cadrul unei 

festivități care se organizează de către primar . 

    ART. 9 Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

     a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

     b) primarul comunei Oancea prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii 

Hotărârii Consiliului Local; 

     c) primarul comunei Oancea înmânează diploma de "Cetățean de onoare al Comunei Oancea" 

persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

     d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

     e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele 

laureatului; 

    f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în 

Cartea de onoare a Comunei Oancea. 

ART. 10 Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

    a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Oancea, la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate; 

    b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al 

Comunei  Oancea sau în care acesta este coorganizator; 

    c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Oancea; 

    d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile 

aflate în subordinea consiliului local; 

    e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al 

Comunei Oancea. 

ART. 11 Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

    a) decesul titularului; 

    b) retragerea Titlului. 

 ART. 12 Titlul se retrage în următoarele situații: 

    a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 

    b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei Oancea, 

locuitorilor săi sau țârii. 

    ART. 13 Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Oancea, după 

următoarea metodologie: 

    a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Oancea de către persoanele menționate la art. 3; 

    b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

    c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu 

aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

    d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 

     ART. 14 Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Oancea. 

ART. 15 Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcută cu 

numele acestuia. 



ART. 16 Informațiile publice referitoare la "cetățenii de onoare" vor fi publicate și în format 

electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective. 

ART. 17 Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, 

semnat de către primarul comunei Oancea. 

 

 

Anexa 8.a la statut 

 

Rețeaua rutieră 
 

     Raza teritorială a comunei Oancea este tranzitată de următoarele rețele de transport, potrivit 

prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările şi completările ulterioare: 

    a) rețeaua rutieră; 

Teritoriul administrativ al comunei Oancea, este străbătut de la nord la sud, de traseul 

drumului național DN 26 care leagă orașul Galați de localitatea Murgeni din județul Vaslui. 

Intersecțiile principale sunt: DN2B in Galați, DN26A in Oancea, DN24A la Murgeni. 

Lungimea drumului național DN 26 este 94,9km, are doua benzi de circulație, cu lățimi ale pofilelor 

transversale cuprinse intre 8-10m și îmbrăcăminte din beton asfaltic in stare buna.  

DJ 242E Oancea-Roșcani este un drum care scurtează distanta intre punctul vamal Oancea și 

interiorul județului și legătura cu celelalte județe și drumurile europene și asigură tranzitarea unui 

număr mai mare de mărfuri prin vama Oancea, în condiții de calitate. 

În comuna Oancea majoritatea străzilor sunt modernizate și amenajate parcări.  

Comuna Oancea nu este traversata de cale ferată. 

 

Anexa 9 la statut 

 

Principalele instituții din domeniul  

educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței sociale, 

 presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 

 

    I. Instituții din domeniul educației. 

- Școala gimnazială ”Vasile Șeicaru”; 

- Grădinița de copii nr.1 Oancea. 

 

    II. Instituții din domeniul culturii. 

Pe raza teritorială a comunei Oancea județul Galați, funcționează  Căminul cultural 

”Oancea”. 

 

III. Instituții din domeniul sănătății: 

  -  Cabinet medical individual având ca obiect prevenirea si combaterea bolilor; 

  -  Cabinet stomatologic; 

  - Dispensarul veterinar individual având ca obiect de activitate prevenirea si combaterea bolilor la 

animale si păsări. 

Domeniul asistenței sociale pe raza teritorială a comunei Oancea județul Galați este asigurat de 

compartimentul Asistență socială din cadrul aparatului de Specialitate al Primăriei comunei Oancea. 

 

IV. Alte instituții: 

- Punctul de Control Trecere Frontiera si Vama Oancea 

- Sectorul Politiei de Frontiera Oancea 

- Punct postal  

 

 

 

 



Anexa 10 la statut 

 

Principalele funcțiuni economice, 

capacități de producție diversificate 

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură 

 

Din punct de vedere economic localitatea Oancea are un profil mixt, activitățile de tip 

comercial fiind într-un echilibru stabil cu activitățile agrozootehnice si piscicole, astfel că localitatea 

se încadrează în rândul localităților cu potențial economic destul de ridicat la nivelul așezărilor rurale. 

Se realizează o agricultura de subzistenta sau de semi-subzistența, în ferme mici, individuale, 

echipate, cu randament relativ scăzut folosind incomplet forță de muncă a proprietarilor și utilizând 

cea mai mare parte a producției pentru uz propriu.  

Piscicultura – reprezintă, alături de agricultura, o activitate tradiționala in zona.  

Pe teritoriul comunei, Balta Sovârca este situata între Oancea si Rogojeni, la altitudini de 8-10 

m, având adâncimi cuprinse între 1,3-2 m, lungime de 3,2 km si lățime maxima de 1,3 km (fata de 

5,5 km lungime si 2,5 km lățime în 1892).  

Digurile au cota coronamentului la 0,8 m, iar digul de separație de culturile agricole ajunge la 

5 m.  

Comuna Oancea deține terenuri arabile de calitate buna. Principalele culturi întâlnite sunt 

porumbul, grâul, floarea soarelui, legumele si cartofii. Industria la nivelul comunei Oancea unitățile 

economice de tip industrial sunt reprezentate in general de unități de morărit si unități de depozitare 

produse agricole. 

      In comuna Oancea exista o serie de unități de producție, cele mai importante fiind: 

- SC. ”Petrol Plus” –  prelucrarea strugurilor; 

- SC ”Recon” SRL – domeniul agricultură; 

- SC ”Singama” SRL – domeniul piscicultură; 

- SC ”Agrofan” SRL – domeniul agricultură; 

- SC ”Agricalmiliv” SRL – domeniul agricultură; 

- SC ”Camiliv” SRL - domeniul agricultură; 

- SC ”Drubovici” SRL – domeniul zootehniei; 

- SC ”Doraga 2008” SRL - - domeniul agricultură; 

- I.I. ”Feraru Daniel” – agricultură și turism; 

- I.I. ”Postelnicu Fanel” - domeniul agricultură; 

- SC ”Sat-Feb” SRL - domeniul agricultură; 

- PFA ”Lazăr Aurelilan” - domeniul zootehniei. 

      In agricultura comunei unde lucrează ponderea forței de munca sunt folosite un număr de 13 

tractoare, 1 combine, 4 semănători, 5 discuri, precum si alte utilaje, aparținând  persoanelor fizice ori 

persoanelor juridice. 

Există echipamente noi de irigații / donație Ambasada Japoniei - pentru a iriga 300 de ha 

sezon. 

Comuna Oancea, județul Galați este nominalizată printre primele 20 de localități din țară cu 

titlu de "Sat european". În anul 2007 a început  reconstrucția vămii, lucrare în valoare de 200 de 

miliarde RON. Pe teritoriul comunei a fost înființat "Parcul natural din lunca Prutului". 

 

 

Anexa 11 la statut 

 

Inventarul bunurilor 

aflate în patrimoniul comunei Oancea județul Galați 

 

 Ținând cont de prevederile art. 537 din Codul civil Inventarul bunurilor imobile din domeniul 

public al comunei Oancea și Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Oancea 

este stabilit conform HCL ale consiliului local Oancea, după tabelul respectiv. 

 



NR. 

CRT 

NUMARUL 

HOTARARII 

CONTINUTUL PE SCURT AL HOTARARII 

1. 10 /30 mai 2003 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

com.Oancea 

2. 28 /29 august 2006 Aprobare infiintare Serviciul public local de 

AsistentaSociala,regulament de organizare si functionare a 

organigramei 

3. 48 / 30 noiembrie 2006 Aprobarea aderarii Consiliului local Oancea la asociatia 

SMURD Galati 

4. 49 / 30 noiembrie 2006 Aprobarea repartizarii spatiului pentru desfasurarea activitatii 

serviciului public de asistenta sociala 

5. 44/ 13 noiembrie 2007 Aprobarea completarii anexei nr.42 – inventarul domeniului 

public al com. Oancea 

6. 9 / 17 aprilie 2009 Trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor bunuri si 

completarea anexa nr. 42 

7. 14 / 18 mai 2009 Aprobare atribuire in folosinta gratuita a spațiului ocupat de 

cabinet medical individual pe perioada determinata 

8. 2 /29 ianuarie 2010 Aprobare inchiriere cabinet medical individual si spatiu farmacie 

9. 14 /26 martie 2010 Aprobare completare anexa 42 – bunuri domeniu public – 

măsura 125a 

10. 17 /30 iunie 2011 Aprobare preluare gratuita a imobilului ‘’Casuta PTF.Oancea’’ 

cu nr.inventar 10401 

11. 20 / 30 iunie 2011 Aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor 

apartinand com.Oancea 

12. 38 /22 noiembrie 2011 Aprobare preluare gratuita ‘’Post de Politie’’ Oancea 

13. 13 / 16 august 2012 Aprobare completare anexa 42 privind domeniul public al 

comunei Oancea cu investitia masura 125a 

14. 13 / 16 aprilie 2013 Aprobare completare anexa 42 domeniul public masura 322 

15. 15 /10 mai 2013 Aprobare proiect masura 413- 22-  ‘’Achizitie utilaj 

multifunctional pentru serviciile publice locale’’ 

16. 31 / 29 august 2013 Atestare la domeniul privat al terenului destinat concesionarii de 

locuinte – Oancea,Slobozia Oancea 

17. 48 / 29 noiembrie 2013 Modificarea si completarea HCL nr.23/2007 de aprobare anexa 

42 domeniul public al com.Oancea 

18. 55 / 16 decembrie 2013 Atribuire  in proprietate a 1000 mp teren Stan Marius 



19. 18 / 21 martie 2014 Aprobare achizitionare imobil  - Casa Parohiala 

20. 19 / 21 martie 2014 Aprobare achizitionare  imobil ‘’Muzeul Satului’’ 

21. 17 / 12 mai 2015 Aprobare participare com.Oancea la parteneriatul ‘’Asociatia 

Gal Covurlui’’ 

22. 53 / 21 decembrie 2015 Aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor 

com.Oancea 

23. 54 / 21 decembrie 2015 Modificarea si completarea HCL nr.42/2015 – Serviciul 

Alimentare cu Apa al com.Oancea 

24. 9 / 17 februarie 2016 Atestarea la domeniul privat al com.Oancea, a bunurilor mobile 

si imobile 

25. 10 / 17 februarie 2016 Aprobare trecere din domeniul public in privat al Centrului de 

ingrijire pentru batrani ‘’Speranta’’ com.Oancea 

26. 10 / 7 iulie 2016 Aprobare spatiu inchiriere spatiu de 60 mp pentru infiintare 

cabinet stomatologic 

27. 17 / 28 septembrie 

2016 

Stabilirea pretului la apa potabila livrata de Serviciul Public de 

De Alimentare cu Apa al comunei Oancea 

28. 30 / 19 decembrie 2016 Aprobare tehnico- economica ai investitiei ‘’Reparatii turle’’ – 

Biserica Sf.Gheorghe, com.Oancea 

29. 13 / 28 februarie 2017 Aprobarea realizarii investitiei ‘’Extindere,reabilia 

30. 33 / 16 august 2017 Avizare infiintare Punct de lucru pompieri militari 

31. 39 / 04 octombrie 2017 Aprobare realizare investitie ‘’ Infiintare Dispensar uman – 

Cabinete medicale’’ com.Oancea 

32. 40 / 04 octombrie 2017 Aprobare cofinanțare investiție ‘’Infiintare Dispensar uman – 

Cabinete medicale’’ in com.Oancea 

33. 18 / 27 septembrie 

2018 

Aprobare realizare investitie ‘’Infiintare Dispensar uman – 

Cabinete medicale’’ in com.Oancea 

34. 47 / 23 decembrie 2019 Aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor 

aparținând com.Oancea 

35. 48 / 23 decembrie 2019 Aprobare modificare HCL nr.25 /2015 de completare a 

inventarului domeniului public al com.Oancea 

36. 1 / 13 ianuarie 2020 Aprobare modificare si completare a HCL nr.25/2015 de 

completare a inventarului domeniului public al com.Oancea 

37. 33 /15 septembrie 2020 Modificare anexa 42 domeniul public 

38. 13 / 31 martie 2021 Modificare si completare HCL 25/2015 – Inventariere domeniu 

public străzi 



39. 14 / 31 martie 2021 Modificare pozitia 25 din anexa 42,aprobata prin HG 562/2002 

domeniul public – balta Sovarca tarla 14 

40. 22 / 13 aprilie 2021 Atestare domeniul privat teren intravilan Caval Si Grosu 

 

 

 

Anexa 12 la statut 

 

Principalele entități privind  

societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, 

 cultele, instituțiile de utilitate publică,  

precum și celelalte organizații nonguvernamentale, 

care au sediul sau punctul declarat că funcționează 

 la nivelul comunei Oancea județul Galați 

 

I. Principalele organizații neguvernamentale.  

Pe raza teritorială a comunei Oancea activează Asociația pentru ecologie și turism ”Pro 

Eco - Tur”, care are drept scop: conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural al Zonei 

pescărești Prut – Dunăre - Galați 

    II. Principalele partide politice. 

Pe raza teritorială a comunei Oancea sunt trei organizații primare politice PNL, PSD și PMP. 

II. Cultele religioase. 

În comuna Oancea, județul Galați activează lăcașul sfânt Parohia Oancea ”Sfântul 

Gheorghe” și Biserica Penticostală ”Sfânta Treime”. 

 

 

 

        Anexa 13 la statut 

 

Lista  

cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor  

încheiate de Comuna Oancea județul Galați 

     

 Comuna Oancea practică activități cu caracter umanitar desfășurate de Societatea Națională 

de Cruce Roșie din România, ca organizație de ajutor voluntar, auxiliară a autorității publice, potrivit 

art. 1 teza a doua din Legea nr. 139/1995 privind Societatea Națională de Cruce Roșie din România, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Comuna Oancea este înfrățită cu două localități din Republica Moldova, satul Crihana Veche  

de la Sudul Republicii Moldova, raionul Cahul aflat la o distanță de 15 km și satul Roșu la distanța 

20 km, aflat în partea de nord –est a comunei Oancea. 

 

 

    Anexa 14 la statut 

 

Programele, proiectele sau activitățile, 

după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local,  

prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală 

 de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activităţii, după 

caz 

Descrierea elementelor de identitate 

locală de natură culturală, istorică, obiceiurilor 

şi/sau tradiţiilor care se 

promovează/consolidează 

Perioada în care 

se realizează 

1. 

Festivalul  

«Zilele tradiţiilor 

pescăreşti în 

Oancea». 

Manifestarea face parte din activităţile 

specifice desfăşurate în cadrul proiectului 

european „Tradiţiile pescăreşti – identitatea 

comunei Oancea”. 

În cadrul festivalului sunt organizate mai 

multe concursuri, care au ca scop: competiția și 

recreativitatea, se organizează concurs 

gastronomic, de creaţie. Se organizează 

expoziții de unelte pescărești şi una de 

fotografie care să ilustreze pescuit.  

septembrie 

 

 


