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ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Incheiat astazi,3 I , 10,2016 in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local
Cudalbi, aare are loc in Sala de gedinle a Casei de culturd <Tache Avramescu >

din comuna Cudaibi, jud. Galati, la orele 15.00.

Consilierii prezenti sunt in numar de 9 : Antohi Tanasache, Gradea Ion,
Corciova Mihai, Vitanescu Maricel, Istrate Tita, Istrate Popescu Nicoleta,
Mihalache Mitica, Curteanu Ioneta, Crihana Elena.
Secretarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita,
Presedinte de sedinta desemnat este doamna Curteanu loneta, convocarea
facandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei
anterioare.

Se voteaza procesul verbal din sedinta anterioara in unanimitate.
Domnul secretar da cuvantul Presedintelui de sedinta , care propune

ordinea de zi :

I " Proiect de hotqrare privind aprobarea studiului de fezabilitqte, indicqtorilor
tehnico -economici si a devizului general privind Proiectul ,,Amenaiqre
incinta teren de joaca Cudalbi CV 22, p I ",

Nefiind discutii se supune la vot ordinea de zi.
Votat pentru - 9 voturi - unanimitate

Prirnar - As dori sa incep prin a justifica absenta mea in sedinta din 28 , Am fost
chemat in sedinta la GAL Tecuci, chiar in aceeasi zi, si am zis ca ajung la timp,
dar din cauza ca discutiile s-au prelungit nu am ajuns in tirnp util.
Referitor la Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate,
indicatorilor tehnico -economici si a devizului general privind proiectul
,,Amenajare incinta teren de joaca Cudalbi CV 22, P 1, studiul de fezabilitate nu
are legatura cu proiectul mare, acolo era vorba de imprejmuire. Trebuie sa
terminam imprejrnuirea la acel parc, sa blocam accesul masinilor..l
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Poate va intrebati de ce am adus-o pe Sorina in sedinta. Ea se ocupa cu achizitiile
publice si este cea mai in masura, dupa mine sa va explice acolo unde aveti nevoie

referitor la aceste proiecte. Asadar , va rog sa o invitati in sedinta de fiecare data

cand aveti nevoie de lamuriri suplimentare.
O sa explic in ce consta acest proiect. Am masurat niste alei, si ramanea un
triunghi vcare n-avea nici cap nici coada, asadar am zis sa punem si pietris, piatra

de margaritar" O sa punem banci de jur imprejur, vom mai cumpara si alte unitati
de joaca" Vrem sa amenajam acolo si un spatiu verde , sa semanam gazon dar si

o platforma betonata.
Tot ce v-am enumerat anterior nu are legatura cu proiectul vechi. Freturile pe

care le vedeti sunt maximale, asta nu inseamna ca atat o sa cheltuim , asta este

suma maxima. E oportun acest proiect, dar nici mie nu -mi convin preturile care

sunt. Nu am gasit proiectant sa facem put cu banii din deviz, proiectantii s-au dus

mult mai sus"

Gradea Ion - Am votat impotriva deoarece nu ni s-a explicat clar, si nu ni s-au

adus materialele referitor la aceasta suplimentare pe ultirn moment a ordinii de

zi.
Primar - Eu am insistat sa fie bagat si acest proiect in sedinta , deoarece atunci a
venit de la firma de proiectare si consultanta.

Discutii si interpelari :

Primar - Saptamana trecuta am avut o intalnire la Pechea cu Ministrul de intetne,
o discutie informala , la care au participat si alti colegi de la primariile din zona,
si am discutat referitor la decolmatarea paraului Geru, si am fost felicitati. Chiar
zilele acestea Apa Barlad a transmis o adresa prin care ne cere sa venim cu
propuneri precum decolmatarea pe tot paraul Geru, pentru situatiile
hidrometeorologice periculoase.

Votat pentru - 9 voturi - Antohi Tanasache, Gradea Ion, Corciova Mihai,
Vitanescu Maricel, Istrate Tita, Istrate Popescu Nicoleta, Mihalache Mitica,
Curteanu Ioneta, Crihana Elena.
Proiectul de sedinta a fost aprobat in unanimitate,

Nemaifiind discutii se declara sedinta inchisa

TNTB DE SEDINTA SECRETAR COMUNA
ALBU CONSTANTIN
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