
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES .VERBAL
Incheiat astazi, 13"04.2017 in cadrul sedintei ordinara a consiliului

Cudalbi, care are loc in Sala de gedinfe a Casei de culturd <Tache Avramescu > din
Cudalbi, jud. Galati, la orele 09.0O.Consilierii prezenti sunt in numar de 15 din
Secretarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.
Presedinte de sedinta desemnat este domnul consilier Mihalache Adrian, convocarea f'acandu-
se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Voturi pentru- 9. Impotriva -6 voturi: Dodu VasiL, Crihana Elena, Casu Mihai,

Caluean Ticu, Gheonea Nita, Gradea lon.
Dl" Gradea Ion- eronat s-a consemnat in procesul verbal al sedintei anterioare ca

lrupul consilier impotriva proiectului i
Je imbunatatire olare pe raza comunei se
t'ace mentiunea sa f,relrecuti nominal

Dl' Dodu Vasile- avand in vedere modul in care s-a incheiat procesul verbal al
sedintei antedoate, grupul PNL v-a decide ce masuri vor fi impuse de situatia creata.

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Drugan Stefan care propune ordinea
de zi:

1'Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercifiului bugetar peanul 2016
2'Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcituieste

domeniul privat al comunei Cudalbi
3' Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetul de cheltuieli pe anul 2017 al,ClubulSportiv Vointa Cudalbi 2015"
-l'Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi

efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor socialpotrivit Legii nr.4r6/200r privind venitur minim garantat
5. Discutii si interpelari
Se supune votului plenului Ordinea de zi. Yotat pentru -15 voturi - unanimitate.
D-nul Primar- supun suplimentarea ordinii de zi iuproiectul de hotarare privind: actualizarealevizului general la proiectul"PuT FORAT uir.z ra GOSPDARIA DE ApA NR.2,COMLTNA CUDALBI, JUDETUL GALATI "
Se supune la vot suplimentarea Ordinii de zi. Yotat pentru -15 voturi - unanimitate.l'Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de ?ncheiere a:rercifiului bugetar pe anul 2016
)-nul Primar- este o procedura anuala pe care trebuie sa o facem si care trebuieste depusa si la:rnante. Cifrele cred ca le-ati anali zat in comisii.
Dl' Corciova Mihai- s-a discutat structura contului de incheiere a exerciliului bugetar pe anul1016 in comisia economica a Consiliului Local suntem edificati si s-a acordat vot favorabil.
Sunt cifre care au girul personalului calificat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.\emaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarur" ," supune la vot" Votat pentru 15J,-onsilieri. Unanimitate. aOo"ptat.'
2'Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind completarea inventarului bunurilor carerlcdtuieste domeniul privat al comunei Cudalbi

Local

comuna

15 alesi"



'!

3'Se supune dezbaterii Proiectul de !9!arare privind aprobarcaBugetul de cheltuieli pe anul
2017 al "Clubul Sportiv Vointa Cudalbi 2C1S;
Dl Antohi- avand buget echipa de fotbal ne putem desfasura activitatea intr-un mod onestprivind ptezentarea si cheltuielile materiale" In etapa trecuta am facut o impresie frumoasa
echipei adverse si delegatiei ce a insotito.
Dl Dodu- nu am participat la acest meci dar ma bucur ca ne-am dat acordul functionarii acestei
echipe in subordinea Consiliului Local. Suntem pe un drum bun si vrem ca banii sa fie cheltuiti
in mod corect si nu sunt motive sa nu sustinem acest demers .

este sufletul acestei echipe, cum vi se

de fotbal sa faca fata cheltuielilor de functionare
la teren sa vedeti ce fata are acum. Am toaletat copaci,

am plantat plopi de jur imprejurul stadionului. Vrem sa investim bani in gazonsi in tribune.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 15
consilieri. Unanimitate. Adoptat.
{' Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobareaplanului de actiuni si lucrari cei'or fi efectuate in anul2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social
potrivit Legii nr.4I61200r privind venitul minim satantat.

t ?-lllnlllar- in fiecare an trebuie sa aprobam aclst plan. Beneficiarii de ajutor social apti de
:nunca sunt angrenati in actiuni care privesc domeniul publis si social al comunei.
\emaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot" Votat pentru 15
consilieri" Unanimitate. Adoptat.
5' Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aetualizarea devizului general la
TTOiCCtUI..PUT FORAT NR.2 LA GOSPDARIA DE APA NR.2, COMUNA CUDALBI,
JUDETUL GALATI "
D-nul Primar-este vorba de realizarca putului care ar alimenta bazinul de sus. Vine vara si ne
:rebuieste apa , sa asiguram macar minimul pe timp de seceta" Acum il scoatem din nou la
^icitatie si l-am actualizatcu T.V.A. de 19%. sumele din actualul devizsunt mai mici deoarece
s-au scos cheltuielile de proiectare si avizare pe care le_am facut deja.
Dl Dodu- despre ce suma este vorba efectiv?
D-nul Primar- e
listanta de vreo la vest de cel actual la o

.iocabinaaput *H","H"ff:ljjilt;
;e deserveste partea de automatizarc aputului.
\emaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 15;onsilieri. Unanimitate. Adoptat.
\emaifiind discutii, presedintele de sedint a declarusedinta inchisa

D-nul Primar-este vorba de terenul care erapregatit pentru plantare cu vie nobila in 19g9 in
cadrul CAP II. Aflat deasupra pe Bujorasti, in hotar cu pasunea. Mai este vorba si de T1 12 carc
este situat sus la complex la fostele fanare ale celor doua cAp-uri.
D-na Crihana Elena- de ce sunt trecute terenurile acestea in proprietatea privata si nu in cea
publica ?

Secretarul comunei- pentru ca terenurile aflate in proprietateaprivata nu pot face parte din
rezerva Comisiei locale de fond funciar.
\emaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se
consilieri. Unanimitate. Adoptat.

supune la vot. Votat pentru 15
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