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COMUNA OANCEA 

SECRETAR 

Nr.1080 din 18 aprilie 2022                               Aprob: 

            Primar, 

             Victor CHIRILOAIE 

       

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind emiterea dispoziției de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local al 

comunei Oancea județul Galați  

 

 Plecând de la prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, 

I. Art.133 al.(1) și art.134 al.(3) lit.a) și al.(5) : 

 Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la 

convocarea primarului. 

 în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru 

ședințele ordinare; 

 documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre 

ședință: 

a) data, ora și locul desfășurării; 

b) proiectul ordinii de zi; 

c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit 

opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare 

proiectele de hotărâri; 

f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 

II. Art.135 al.(1) și al.(2) ”Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul 

general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și compartimentele de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii. 

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8)”. 

III. Art.136 al.(8) și al.(9) ”Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a 

ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de: 

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de 

inițiator; 

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 



d) alte documente prevăzute de legislația specială. 

(9) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură 

îndeplinirea condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștința consiliului local cazul 

neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi. 

III. Art.243 al.(1) lit.a) și lit.f) ”Secretarul general al unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții: 

a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile 

primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, 

respectiv ale consiliului județean, după caz”; 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului 

județean, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea 

procesului-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și 

redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului județean. 

Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se pot studia la sediul Primăriei comunei 

Oancea, vor fi transmise în format fizic consilierilor locali și vor fi postate spre consultare 

pe siteul www.primariaoancea.ro, de către secretarul general al comunei Oancea. 

Consilierii locali, pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, 

în condițiile art.138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și în condițiile HCL nr.16 din 18 aprilie 2022 privind 

actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei 

Oancea, județul Galați. 

Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la ora 

11.00, 18 mai 2022, la secretarul general al comunei Oancea. 

Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise spre avizare 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, care vor depune avizele asupra proiectelor 

analizate, până în preziua ședinței ordinare.   

Constatând, că toate proiectele propuse pentru înscrierea în proiectul ordinii de zi a 

ședinței ordinare, îndeplinesc condițiile de tehnică legislativă, față de cele arătate în scopul 

desfășurării în bune condiții a activității Consiliului Local, vă propun să emiteți dispoziția 

de convocare a consiliului local al comunei Oancea, în ședință ordinară. 

 

Secretar General 

al comunei Oancea, județul Galați  

Elena DAUD 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

PRIMAR 

D I S P O Z I Ț I A NR.76 

din 10 mai 2022 

 

privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local  

al comunei  Oancea județul Galați   

 

 CHIRILOAIE Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați, validat prin sentința 

civilă nr.65/2020 

  

Având în vedere Referatul nr.1080 /18.04.2022 privind convocarea Consiliului Local 

al comunei Oancea, în ședință ordinară pentru data de 18 mai 2022, miercuri,  ora 12.00; 

 În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. 

(5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b), art.252, 

alin. (1), lit. ”c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 

3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

D I S P U N : 

 

 Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Oancea în ședință ordinară pentru 

data de 18.05.2022, miercuri, ora 12.00, desfășurată cu participarea fizică a consilierilor 

locali, în Sala de ședințe a primăriei, str. Națională, nr.126, cu proiectul ordinii de zi prevăzut 

în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul 

Primăriei comunei Oancea, fiind transmise în mod fizic consilierilor locali, potrivit opțiunii 

acestora.  

(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului local al comunei Oancea în baza competențelor acestora, conform Anexei 

menționate la art. 1.  

(3) Membrii Consiliului Local al comunei Oancea  sunt invitați să formuleze și să 

depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.  

Art.3 Secretarul general al comunie Oancea, județul Galați Elena DAUD, va asigura 

măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a lucrărilor ședinței. 

Art. 4.  Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, 

în termenul prevăzut de lege.  

Art. 5. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului județului Galați, Monitorul 

Oficial Local, în vederea aducerii la cunoștință locuitori, prin afișarea pe pagina de internet 

a unității administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.  

 

  Primar, 

      Victor CHIRILOAE 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA OANCEA 

PRIMAR 

Nr.1362 din 10 mai 2022                                                   Anexă la Dispoziția Nr.76 din 10 mai 2022 

CONVOCATOR 

În conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Oancea, județul Galați nr.76 din 10 mai 

2022 se convoacă ședința ordinară a  Consiliului local al comunei Oancea în ziua de 18 mai 2022, 

ora 12.00 în sala de ședințe cu următorul 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 

1. Privind proiectul de hotărâre nr.1086/19.04.2022: aprobarea Statutului Comunei 

Oancea, județul Galați. 

 

Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea Județul Galați; 

Avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3. 

2. Privind proiectul de hotărâre nr.1089/19.04.2022: aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Oancea, 

județul Galați. 

 

Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea Județul Galați; 

 Avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3. 

3. Privind proiectul de hotărâre nr.1099/19.04.2022: 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: Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea Județul Galați; 

 Avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3. 

4. Privind proiectul de hotărâre nr.1117/21.04.2022: privind aprobarea înființării și 

organizării serviciului de iluminat public în  comuna Oancea județul Galați. 

Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea Județul Galați; 

 Avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3. 

5. Privind proiectul de hotărâre nr.1155/26.04.2022: privind rectificarea bugetului local 

2022. 

Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea Județul Galați; 

 Avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3. 

 

6. Întrebări, Interpelări, Informații : 

 

Primar, 

         Victor CHIRILOAE  
 


