
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMTINA CUDALBI,{oxstLIUL LocAL

PROCES -VERBAL

Incheiat astazi,I4.\7.2016 in cadrul sedintei ordinara a Consiliului Local Cudalbi,
care are loc in Sala de qedinle a Casei de culturd <Tache Avramescu > din comuna
Cudalbi, jud. Galati,la orele 08.00.

Din totalul de 15 consilieri in functie, 12 sunt prezenti,3 absenti: Gheonea\ita' Gradea lon, Istrate Tita. Secretarul comunei CuaatUi, Albu Constantin, anunta
sedinta legal constituita. Presedinte de sedinta desemnat .rt. dornnul consilier CasuVihai, convocarea facandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta
JOnVOCare.

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

Se voteaza procesul verbal din sedinta anterioara. VOTAT in unanimitate.
Proiectul de hotarare este sustinut de secretarul comunei.

/ ' Presedinte de sedinta este domnul Casu Mihai. Se propune ordinea de zi cutr)'- t'.rrmatoarele proiecte:
l'Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare sifunctionare al consiliului Local al comunei cudalbi.

2'Proiect de Hotarare privind: desemnarea doamnei Gradea Sanda, careprezentant al comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara rrEcoservt, Galati.

Primarul comunei Cudalbi propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele
proiecte de hotarare:
1' Proiect de Hotarare privind : aprobarea proiectului si a acordului de parleneriat

pentru realizatea in comun a obiectivului :"Reabilitarea si modernizarea
infrastructulii de transport regional intre localitatile Matca-Valea Marului -
Cudalbi- S Iob ozia Conachi_ Smardan,,

2' Proiect de Hotarare privind: aprobarea rectificarii bugetului local al comunei
Cudalbi, judetul Galati pe anul 2016

3' Proiect de Hotarare privind:aprobarea in calitate de partener, a indicatorilor
tehnico-economici tezultati din DAll(Documentatie d,e Avizare Lucrari deInterventie), pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea
infrastructurii de transport regional intre localitatile Matca-Valea Marului-t Cudalbi-S loboziaconachi-Smardan(D J 251),,

Nefiind discutii pe marginea ordinii de zi se supune Ia vot.
Votat pentru- 12 voturi. Adoptat.



Primar: In speta' este vorba de acea hotarare refrigoale ra premierea cetatenilor cu 50
de ani de casatorie' cetatenilor veterani de razboiri p.iriir.r 3 cetateni cei mai in
r arsta din

+).;;li* 
noastra

v otat pen proiectului de hotarare se trece la vot.mitate. Adoptat.
Se pune in discuti
, indicatorilor te

arleneri, liderii Consiliului
cia de aceasta mod.ernizare

proiectului de hotarare se trece la vot.mitate. Adoptat.
loamna Crihana Elena _
.:dinara, nu pe suplimentart trebui discutata pe sedinta
>:cretar: Materialele au fos sa.

ri solicitati si vi t. pr.r tu c atii suplimentare va rog sa

'':imar: Am dorit tu up-uu- aceasta rectificare^le,buset, sa putem sa chemam laJ-=sierie batranii tu i'i-'ioiJt^uunutii, p.ntru Ji .ont.u za foartemult acest gest de
_:reciere.

)'lemaifiind discutii se declara sedinta inchisa
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