ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr.22 din 18 maii 2022
privind: modificarea și completarea HCL nr.16 din 18 aprilie 2022
privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
al comunei Oancea, județul Galați.
Inițiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, validat prin sentință civila nr.65/2020;
Numărul și data depunerii proiectului : 1099/19.04.2022
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;
Având in vedere:
 Referatul de aprobare, al primarului comunei Oancea înregistrat la nr.1100 din 19.04.2022;
 Raportul de specialitate prezentat de secretarul general al comunei Oancea înregistrat la nr.1100 din
19.04.2022;
 Raportul de audit public intern de regularitate/conformitate al Filialei Județene Galați A.Co.R.nr.
643/1005.2022;
 Avizul nr.1438 din 18 mai 2022 al comisiei de specialitate nr.1 privind activitatea economică,
financiară, activități social-culturale, culte, juridică și de disciplină;
 Avizul nr.1439 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.1440 din 18 mai 2022 al comisiei de specialitate nr.3 învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecția copilului.
În conformitate cu Art.61al.(2 și 5) din Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității
administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local, art.129 alin.2 lit. a) și alin.(3) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
In temeiul: art. 129 alin (1) și (3) lit.a), art. 139 alin. (1), art.154 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) art.197
alin.(1) și art. 243 alin (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și
modificările aprobate,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se modifică parțial art.52 al.(2) ”Indemnizația” din HCL nr.16 din18 aprilie 2022 privind
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea, județul Galați, după cum
urmează:
Sintagma:
”este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului”,
se modifică cu sintagma:
”este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului”.

Art.2 Se completează art.52 al.(2) ”Indemnizația” cu un nou alineat 3^1, care va avea următorul
conținut:
”(3^1) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele consiliului local și
ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:
I_L = a x I_P x (0,65 x P_CL/N_ȘCL+ 0,35 x P_CS/N_ȘCS),unde
„I_L“ este indemnizația lunară pentru consilierul local;
„a“ este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizația lunară a
primarului (I_P);
„I_P“ este indemnizația lunară a primarului;
„P_CL“ este numărul de participări ale consilierului local la ședințele consiliului local din luna respectivă;
„P_CS“ este numărul de participări ale consilierului local la ședințele comisiilor de specialitate din care
face parte din luna respectivă;
„N_ȘCL“ reprezintă numărul ședințelor ordinare și extraordinare ale consiliului local din luna respectivă;
„N_ȘCS“ reprezintă numărul ședințelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din
luna respectivă.”
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Instituției Prefectului Județului Galați și
afișarea pe pagina de internet va fi asigurată de secretar general al UAT Oancea DAUD Elena.

Președinte de ședință
LAZAR Mărina

(semnat)

OANCEA 18 mai 2022
Total consilieri ce compun Consiliul local – 10 consilieri
Total consilieri prezenți la ședință – 10 consilieri
Au votat: 10 ”pentru”, 0 ”împotriva” , 0 ”abțineri” .

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Oancea,
(semnat) DAUD Elena

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA OANCEA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1099
din 19 aprilie 2022
privind: modificarea și completarea HCL nr.16 din 18 aprilie 2022
privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
al comunei Oancea, județul Galați.
Inițiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, validat prin sentință civila nr.65/2020;
Numărul și data depunerii proiectului : 1099/19.04.2022
Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului Județul Galați
nr.463/2020, întrunit in ședința ordinară din 18.04.2022;
Având in vedere:
 Referatul de aprobare, al primarului comunei Oancea înregistrat la nr.1100 din 19.04.2022;
 Raportul de specialitate prezentat de secretarul general al comunei Oancea înregistrat la
nr.1100 din 19.04.2022;
 Raportul de audit public intern de regularitate/conformitate al Filialei Județene Galați
A.Co.R.nr. 643/1005.2022;
 Avizul ___________ (favorabil / nefavorabil) al comisiei de specialitate nr.1 privind activitatea
economică, financiară, activități social-culturale, culte, juridică și de disciplină;
 Avizul ___________ (favorabil / nefavorabil) al comisiei de specialitate nr.2 amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență și
servicii publice.
 Avizul ___________ (favorabil / nefavorabil) al comisiei de specialitate nr.3 învățământ, sănătate
și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului.
În conformitate cu Art.61al.(2 și 5) din Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității
administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local, art.129 alin.2 lit. a) și alin.(3) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
In temeiul: art. 129 alin (1) și (3) lit.a), art. 139 alin. (1), art.154 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) art.197
alin.(1) și art. 243 alin (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și
modificările aprobate,
PROPUN:
Art. 1 Se modifică parțial art.52 al.(2) ”Indemnizația” din HCL nr.16 din18 aprilie 2022 privind
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea, județul Galați, după cum
urmează:
Sintagma:
”este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului”,
se modifică cu sintagma:
”este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului”.

Art.2 Se completează art.52 al.(2) ”Indemnizația” cu un nou alineat 3^1, care va avea următorul
conținut:
”(3^1) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele consiliului local și
ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:
I_L = a x I_P x (0,65 x P_CL/N_ȘCL+ 0,35 x P_CS/N_ȘCS),unde
„I_L“ este indemnizația lunară pentru consilierul local;
„a“ este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizația lunară a
primarului (I_P);
„I_P“ este indemnizația lunară a primarului;
„P_CL“ este numărul de participări ale consilierului local la ședințele consiliului local din luna respectivă;
„P_CS“ este numărul de participări ale consilierului local la ședințele comisiilor de specialitate din care
face parte din luna respectivă;
„N_ȘCL“ reprezintă numărul ședințelor ordinare și extraordinare ale consiliului local din luna respectivă;
„N_ȘCS“ reprezintă numărul ședințelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din
luna respectivă.”
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Instituției Prefectului Județului Galați și
afișarea pe pagina de internet va fi asigurată de secretar general al UAT Oancea DAUD Elena.

Președinte de ședință
LAZAR Mărina

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Oancea,
DAUD Elena

SUSȚIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
(semnat)

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA OANCEA
PRIMĂRIA
Nr.1100 din 19.04.2022

REFERAT DE APROBARE
privind: modificarea și completarea HCL nr.16 din 18 aprilie 2022
privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
al comunei Oancea, județul Galați.
Având în vedere prevederile Art.129 al.(2) lit.a) din OUG nr.57 din 03 iulie 2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare în care este stipulat că,
consiliul exercită:
”a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și
organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice
de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local”.
Ținând cont de recomandările indicate în Raportul de audit public intern de
regularitate/conformitate al Filialei Județene Galați A.Co.R.nr. 643/1005.2022;
Dat fiind, că în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local aprobat
prin Hotărârea nr.16 din 18 aprilie 2022, nu au fost stabilit cuantumul exact care se referă la
plata indemnizației pentru participarea consilierilor cel puțin la o ședință de consiliul și la o
ședință a comisiei și nu a fost precizată modalitatea de calcul a indemnizației, supun atenției și
votului Consilierilor locali, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art.52 din
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Oancea județul
Galați, aprobat prin HCL nr.16 din 18 aprilie 2022.
Toate completările nominalizate sunt impuse de prevederile art.61 din Ordinul nr.25 din
14 ianuarie 2021 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea
modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului
orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, motiv pentru care
supunem atenției și votului Consilierilor locali, proiectul de hotărâre privind actualizarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Oancea județul
Galați.
Primar,
(semnat)

Victor CHIRIOAIE

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA OANCEA
Secretar
Nr.1101 din 19.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.16 din 18 aprilie 2022
privind Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului local al comunei Oancea județul Galați
Daud Elena, având funcția de secretar general al comunei Oancea județul Galați;
În conformitate cu prevederile art.136 al.(8) lit.b) din OUG nr.57 din 03 iulie 2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere:
 referatul de aprobare a inițiatorului înregistrat sub nr.1100 din 19 aprilie 2022;
 prevederile art.129 al.(2) lit.a) și al.(3) lit.a) din OUG nr.57 din 03 iulie 2019 privind
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare în care este stipulat că, consiliul
exercită: ”a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și
organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes
local și ale societăților și regiilor autonome de interes local”, respectiv: ”aprobă statutul comunei,
orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului
local;…”;
 art.61 din din Ordinul nr.25 din 14 ianuarie 2021 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Publice și Administrației pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității
administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local;
 Raportul de audit public intern de regularitate/conformitate al Filialei Județene Galați
A.Co.R.nr. 643/1005.2022, cu recomandările de rigoare.
Consider, că proiectul de hotărâre propus în vederea modificării și completării art.52 din HCL
nr.16 din 18 aprilie 2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local, va
contribui la precizarea cuantumului concret de plată a indemnizației pentru participarea consilierilor
la cel puțin o ședință a consiliului și cel puțin o ședință a comisiei de specialitate, precizat în cuantum
de 10 % și modalitatea de calcul conform formulei indicată în alineatul 3^1 din art.52 din
Regulamentul sus menționat.
Proiectul de hotărâre se integrează organic în sistemul legislației, nu excede competențelor
consiliului local și îndeplinește toate condițiile de formă și de fond, inclusiv respectarea normelor de
tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative.

Secretar general,
DAUD elena (semnat)

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
Nr.1438 din 18 mai 2022

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1
ACTIVITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ, SOCIAL-CULTURALĂ,
CULTE, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ

AVIZUL
pentru proiectul H.C.L. nr.1099 din 19.04.2022 privind modificarea HCL nr.16 din 18 aprilie 2022
privind Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Local
al comunei Oancea, Județul Galați
Având în vedere:
 Referatul de aprobare al dlui Primar, Victor Chiriloaie, inițiator, nr.1100 din 19 aprilie 2022;
 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Oancea nr.1101 din 19 aprilie 2022;

 Raportul de audit public intern de regularitate/conformitate al Filialei Județene Galați
A.Co.R.nr. 643/1005.2022, cu recomandările de rigoare.
Studiind în ședința de lucru a Comisiei de specialitate nr.1, proiectul de hotărâre nr.1099 din
19.04.2022, am constatat că este necesară și se impune completarea art.52 din Regulamentul de organizare şi
funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea, aprobat prin HCL nr.16 din 18 aprilie 2022, în scopul
efectuării corecte a calculelor la indemnizația consilierilor pentru participarea la cel puțin o ședință a comisiei
de specialitate și o ședință a consiliului local.
 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.1 activitate economica-financiară, social-culturală, culte, juridică și de disciplină adoptă
următorul aviz.
Art.1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr.1099/19.04.2022 privind
modificarea art.52 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea,
Județul Galați, aprobat prin HCL nr.16 din 18 aprilie 2022, 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: Dediu Ionel…………….
Adamiță Neculai ………...........
Lazăr Mărina………………

(semnat)

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
Nr.1439 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 H.C.L. nr.1099 din 19.04.2022 privind modificarea HCL nr.16 din 18 aprilie 2022
privind Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Local
al comunei Oancea, Județul Galați
Având în vedere:
 Referatul de aprobare al dlui Primar, Victor Chiriloaie, inițiator, nr.1100 din 19 aprilie 2022;
 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Oancea nr.1101 din 19 aprilie 2022;

 Raportul de audit public intern de regularitate/conformitate al Filialei Județene Galați
A.Co.R.nr. 643/1005.2022, cu recomandările de rigoare.
Studiind în ședința de lucru a Comisiei de specialitate nr.1, proiectul de hotărâre nr.1099 din
19.04.2022, am constatat că este necesară și se impune completarea art.52 din Regulamentul de organizare şi
funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea, aprobat prin HCL nr.16 din 18 aprilie 2022, în scopul
efectuării corecte a calculelor la indemnizația consilierilor pentru participarea la cel puțin o ședință a comisiei
de specialitate și o ședință a consiliului local.
 În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) și art.136 al.(6) din Ordonanţa de urgenţă 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.1099/19.04.2022 privind
modificarea art.52 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea,
Județul Galați, aprobat prin HCL nr.16 din 18 aprilie 2022, fără amendamente.
Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, Secretarului
general al comunei Oancea.
Votat: 5 ”pentru”; 0 ”împotrivă”; 0 ”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.1440 din 18 mai 2022

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ
ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA COPILULUI

AVIZUL
pentru proiectul H.C.L. nr.1099 din 19.04.2022 privind modificarea HCL nr.16 din 18 aprilie 2022
privind Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Local
al comunei Oancea, Județul Galați
Având în vedere:
 Referatul de aprobare al dlui Primar, Victor Chiriloaie, inițiator, nr.1100 din 19 aprilie 2022;
 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Oancea nr.1101 din 19 aprilie 2022;

 Raportul de audit public intern de regularitate/conformitate al Filialei Județene Galați
A.Co.R.nr. 643/1005.2022, cu recomandările de rigoare.
Studiind în ședința de lucru a Comisiei de specialitate nr.1, proiectul de hotărâre nr.1099 din
19.04.2022, am constatat că este necesară și se impune completarea art.52 din Regulamentul de organizare şi
funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea, aprobat prin HCL nr.16 din 18 aprilie 2022, în scopul
efectuării corecte a calculelor la indemnizația consilierilor pentru participarea la cel puțin o ședință a comisiei
de specialitate și o ședință a consiliului local.
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.1099/19.04.2022 privind
modificarea art.52 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Oancea,
Județul Galați, aprobat prin HCL nr.16 din 18 aprilie 2022, 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”
Preşedintele Comisiei –Rezmeriță Lidiea......................
Secretarul Comisiei – Adămiță Neculai………………..
Membrii:

Bernea Tudorel ………………..
Pepelea Ionica ………...........
………………..

(semnat)

