ROMANIA
JTJDE'|UI, GALAT'I
COMIJNA CUDAI,BI
(]ONSII,IUL LOCAIPROCES -VF]RBAI,
Incheiat astazi, 14.02.2018 in caclrul sedintei ordinare a Consiliului
l.ocal Cr-rdalbi, care arc loc in Sala de q;edinle a Casei de cr-rlturd << fache Avramescu >
clin comuna Cudalbi,.jud, Galati, la orele 09.00.
Cor-rsilierii prezenti sunt in nurrar de l5 din 15 alesi. Secretarul comunei Cudalbi,
Albu Cor-rstantin, anunta sedinta legal constituita.
Presedir-rte de sedinta desemnat este domnul consilier Dodu Vasile oonvocarea
Jztcatncltt-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.
DorlnuI secretar Albu Constantin, slrpune la vo1 procesul verbal al sedintei
anterioare.
Procesul verbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de l5 consilieri. Unanirnitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul dornnului primar care propune ordinea de zi
PROIEC'I DE I{OTARARE privincl adoptarea bugetului local al comunei
Cudalbi, judetul Galati pe anul2018
2. l)iscu(ii gi interpeliri.
Neflind discutii pe rnarginea ordinii de zi se supune la vot Votat pentru l5

l.

.

consilieri. Unanimitate. Adoptat
Dl. Primar Drugan Stefan- cer permisiunea Consiliului sa suplirnentez la Discutii si
interpelari sa prezint si Raportul de activitate al primarului Comunei Cudalbi pe anul
2017.

Nefiind discr-rtii pe rnarginea suplirnentarii ordinii de zi se sllplule la vot , Votat pentru
I 5 consilicri. lJnanimitate. Adoptat
1.Se pune in discutie proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului local al
cor.nunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2018
Dl. Prirnar Drugan Stefan -- avem un buget sarac. Surnele acordate pentru
functionare sunt rnai mici de aproape doua ori. Daca anul trecut am avut alocate
3.5 rnld lei vechipentru functionare anul acesta averl 1,1 mld" Bani avem dar
sunt in excedentul bugetar si dir-r aceste sume nu ne putern apropia decat pentru
investitii si acoperire goluri de casa. Sa speram ca nu vor fi sincope in
luncl,ior-rarea primariei. Speram ca spre sl.arsitul anului sa avefir sulne la
rectificarea br-rgetara si sa nu fie problerre cLr salariile sau cu bunurile si
serviciile, La adunarea primarilor de colnune vom pune problema sumelor
necesare functionarii.
Dl Dodu- am avut proiectul de buget la mapa si a fost prezentat si de dl. primar.
l)aca sunt luari de pozitie pe rnarginea proiectului de hotarare?
Dl Corciova comisia nr, 1 acorda aviz Iavorabil. Se vede clar ca primarul se
z.ba|e sa avel.n sLurre sa ne desf'asuramr activitatea in mod nonnal.
Dl Vitanescu comisia nr. 2 da de asemenea aviz favorabil. O intrebare am?
Avem si sume pentru achizitia cle costurle populare?

Dl. Primar Drugan Stefan- avem prinse sume si pentru 20 de costurne, 10
pentru baieti si 10 pentru fete. Le vom da doar in folosinta. Le vom pastra si
intrtine in primarie"

Dl Gradca Ion -averr infiintat

SPCL,IiP- ul. Dar intreb din ce sume este
lrnantat? De la bugetul de stat sau de la cel local.?
Dl. Primar Drugan Stefan- parte din banii de salarii in anul 2017 au fost
asigurati de la bugetul de stat si restul de la Bugetul local. Anul acesta ni s-a
acor:dat o suma de 25 rnil lei vechi, Restul panala L6 rnld trebuie sa-i acoperim
din surse proprii. O alta problen'ra ar f'r suma ce trebuieste sa o platirn la fondul
pentru handicap ce se ridica la suma de 4,8 mld de lei vecl'ri" O sa ridicarn astfel
de probleme la intalnirile politice la care luarn parte. Tot din lipsa de fonduri arn
oprit si proiectul cu Politia L,ocala.
Dl Gradea Ion - proplrn un arnendarnent. Sa fie surne prinse in prezentul proiect
de buget si pentru repararea acoperisului la Gradinita nr.2. Astf-el se conserva si
cladirea in tot. Si surne se pot atribui prin renuntarea la investitia tribuna sportiva.
Eu asa cred ca este corect pentru copiii nostri.
Dl Vitanescu - expertrza a evidentiat faptul canu aveffr structura de rezistenta
la corpul de cladire in care isi desfasoara activitatea Gradinita nr. 2. Inclusiv dl.
director a conlirmat laptul ca sunt probleme cu rezistenta cladirii.
Dl Doclu- referitor la raportul de expertizacred ca ar fi bine ca in colturi sa fie
f'acute sectiuni cu Lln polizor si sa vedem daca este structura sau numai BCA.
Daca gasirn structura atunci expertrza este cu iz penal.
Dl Vitanescu - s-au spart deja colturile. Si se vedea BCA. Chiar eram mirat de
ce nu se repara. Ma gandealn ca le-au spart copiii.
Dl Viceprimar- consider ca trebuieste incheiat capitolul cu reparatta
etcoperisului atata timp cat nu stim pe ce sta, ll problema de siguranta. Si sa stiti
ca daca Vointa termina pe primul loc va prorrova, Cu ce stadior-r ne prezentam?
Pe stadion nu s-au facut niciodata investitii.
Dl Dodu- avand in vedere cele sustinute de dl. Gradea , conforrn procedurii
propun sa votam amendamentul in forrnula expusa.
Dl Casu Mihai- ar trebui sa nu mai stam cu gunoiul ala de cladire. Daca este sa
bagarn bani, sa fie intro cladire noua si functionala,
f) -na Crihana - ne trebuieste cladirea in curlea liceului dar nu cu destinatia de
gradinita. Liceul si cu scoala grntnaziala nu au suf-rcient loc sa-si desfasoare
activitatea. Sa o renovaln si sa nu renuntarn la investitie gata facuta.
Dl Antohi- reamintesc ca prin-rarr"rl a gasit o rezolvare. Nu spun ca nu trebuie si
o solutie si pentru acoperis. Dar sa nu uitam ca stadionul este o carte de vizita a
comunei avand in vedere ca suntem intrun carnpionat. Nu ne permitern sa luam
banii de la stadion.
Dl Gheonea Nita -eu propun sa donam caleva indemnizatii sa acoperim
dilerenta pentru a fi acoperit cur tabla noua.
Dl. Primar f)rugan Stefan- din paczrte nu putem vorbi doar de invelitoare la
acoperisul de la gradinita. Sigur va fi nevoie si de partea de astareala si capriori.
Si asa curr a spus si viceprimarul stadionul este o carte de vizita a comunei.
Referitor la situatia gradinitei, din discutia cu parir"rtii si cadrele didactice, pentru
desf'asurarea in bune conditii a activitatii in sectorul prescolar trebuieste o cladire

ce trebuieste sa asigure fluxul pedagogic si social. Nu putenr amesteca clase de
liceu cu grupe de gradinita. Si dr-rp aparerea lxea nu e oportun sa reparam lnereu
o vechitura, lnvit si consilierii sa se deplaseze la l'ata locului sa analizeze situatia.
Sa vedern ce spune o expertize independenta cu o singura solutie. Sa avem
rabdare si sa asteptarn sipunctul de vedere al mir-risterului, poate suntem eligibili
pentru construirea unui nou sediu pentru gradinita cu fonduri guvernamentale.
lnteresul copiilor din localitate trebuieste sa primeze in fata tuturor disputelor.
Dar este de competenta Consiliului Local sa decida ce vom face.
Dl Gradea lon -renunt la sustinerea amendamentului propus si poate la
sa gasirr sulre si pentru reparatii, Pana atunci sa ne
rectil'icarea in sem.
edillcarn de starea de fapt a cladirii,
Dl Dodu- s-a dat dovada ca nu avem un colectiv care sa stie sa intretina cladirile
la nivel de liceu. Nu ca miroase a clor sa demolarn cladirea. Argumente ar fi lipsa
structurii si punerea copiilor in pericol. Sau absenta fluxului educational corect.
Problema este ca se desfasoara activitati ale liceului in acelas spatiu unde sunt si
grupe de gradinita. Aceste activitati nu trebuie sa se deslasoare nici macar in
aceeas cllrte, dalamite in aceiasi cladire.
Nen'raifiind discutii pe marginea proiectului cle hotarare se supune la vot.
Votat pentru 15 consilieri. Unanimitate. Adoptat.
Discu{ii qi interpeliri.
Prirnarul comunei Cudalbi, dl Drugan Stefan prezinta raportul de activitate pe
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Df Dodu- eu doresc sa fac o precizare. Solicit prirnarului si viceprimarului
localitatii sa ia atitudine privind problema gunoaielor. O alta problema este sa
incercam sa continuarn irnpaduririle la nivelul comunei, Este normal sa avem aer
de calitate.

Dl. Prirnar Drugan Stefan- avem un Regularnent al localitatii pe care trebuieste
sa-l aplicam referitoarela gunoaie. Avem o actiune si pe agentii econornici, prin
care le-am trirnis instiintari sa se autorizeze si la nivel de primarie si una din
conditii este sa aiba contract cu firma ce colecteaza gunoiul rnena.jer, Pe aceasta
problernatica avem irnplicati atat viceprirnalul cat si administratorul public,
-l'otodata
avelr in vedere ca gunoiul la agenti econonrici sa fie colectat separat.
CLr apa sa speram ca affr incheiat o etapa. Pretul este fixat [a nivel de judet, Ce
averl ca si propunere pana cand definitivarn cu Politia Locala este un sistem de
supraveghere video oferit de Telecom.
Si referitor la deseuri va inforrnez ca trebuieste scazuta cantitatea la global si sa
creasca pe categorii reciclabile,
Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
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