
       ROMANIA                                            

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA  

        PRIMAR 
 

 

DISPOZIȚIA NR.74 

din 28 aprilie 2022 

 

privind completarea dispoziției nr.62 din 12 aprilie 2022 ”privind constituirea comisiilor 

permanente de licitație, evaluare  și contestare pentru înstrăinarea bunurilor imobile din 

domeniul privat al comunei Oancea Județul Galați” 

 

             Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați, validat prin sentința civila  

nr.406/2016; 

 

            Având in vedere 

 referatul Secretarului general al comunei Oancea cu propunerea de constituire a comisiilor 

permanente de licitație, evaluare și contestare pentru înstrăinarea bunurilor imobile din domeniul 

privat al comunei Oancea Județul Galați  înregistrat cu Nr.1027 din 12 aprilie 2022; 

 Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 15 martie 2022 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind stabilirea procedurii de vânzare, concesionare sau închiriere a bunurilor imobile din 

domeniul privat al comunei Oancea Județul Galați; 

 Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 15 martie 2022 privind desemnarea unor consilieri 

locali ca membri și membri supleanți în comisiile permanente de licitație, evaluare și contestare 

pentru înstrăinarea bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Oancea județul Galați 

Potrivit prevederilor articolelor 297, 314, 317, 333 al.(5), 338, 363 și 364 din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare; 

            -   În baza art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G.nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare; 

D I S P U N: 

         Art.1 Se completează art.1 ”comisia de licitație” din dispoziția nr.62 din 12 aprilie 2022 ”privind 

constituirea comisiilor permanente de licitație, evaluare  și contestare pentru înstrăinarea bunurilor 

imobile din domeniul privat al comunei Oancea Județul Galați” după cum urmează: 

Comisia de licitație: 

DAUD Elena- secretar general  

LAZĂR Teodora – consilier asistent. 

Art.2 Se completează art.2 ”comisia de evaluare” din dispoziția nr.62 din 12 aprilie 2022 

Comisie de evaluare: 

CHIRILOAIE Doinița – consilier principal 

STATI Gabriela - consilier 

          Art.2 Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate membrilor comisiei de licitație si Instituției 

Prefectului Județul Galați de către secretarul general Elena DAUD. 

 

                                 PRIMAR,                                                                                

 

                                                 Victor CHIRILOAIE                            

        

Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general,   

                     DAUD Elena 



   ROMÂNIA                                                              

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

        PRIMAR 

 

Nr.1185  din 28 aprilie 2022 
                        

                                                   APROBAT: 

                                                                                Primar, 

 

Victor CHIRILOAIE 
 

REFERAT   

privind completarea dispoziției nr.62 din 12 aprilie 2022 

 ”privind constituirea comisiilor permanente de licitație, evaluare  și contestare pentru 

înstrăinarea bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Oancea Județul Galați” 

 

Având în vedere numărul incomplet de membri ai comisiei de licitație și comisie de 

evaluare, constituit prin dispoziției nr.62 din 12 aprilie 2022 ”privind constituirea comisiilor 

permanente de licitație, evaluare  și contestare pentru înstrăinarea bunurilor imobile din domeniul 

privat al comunei Oancea Județul Galați”, în scopul respectării prevederilor articolelor 297, 314, 

317, 333 al.(5), 338, 363 și 364 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 cu 

completările și modificările de rigoare, precum și în conformitate cu alte prevederile legale în 

materie ce vizează procedura de înstrăinare a bunurilor imobile proprietate publică domeniul privat 

al unității administrativ-teritoriale inclusiv cele concesionate/date în locațiune/închiriate este 

necesara desemnarea unei comisii de licitație, evaluare și contestare cu statut permanent, care se 

va preocupa de procesul de organizare și desfășurare a licitațiilor stabilit în Regulamentul privind 

procedura de vânzare a bunurilor imobile din proprietatea publică domeniul privat al comunei 

Oancea Județul Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 15 martie 2022 și 

Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 15 martie 2022 privind desemnarea unor consilieri locali ca 

membri și membri supleanți în comisiile permanente de licitație, evaluare și contestare pentru 

înstrăinarea bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Oancea județul Galați 

In baza art.196,alin.(1) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

propun domnule Primar emiterea unei dispoziții pentru stabilirea comisiilor permanente pentru 

vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor imobile din proprietatea publică domeniul privat 

al comunei Oancea Județul Galați, dup cum urmează: 

 

Comisia de licitație: 

1. DAUD Elena  – membru; 

2.  LAZĂR Teodora – membru. 

 

Comisia de evaluare: 

1. CHIRILOAIE Doinița – consilier principal 

2. STATI Gabriela - consilier 

 

   

    



Secretar general, 

  

Elena DAUD 
 


