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ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
Incheiat asta2i,20.04.2017 in cadrul sedintei de indata
a consiliului Local cudalbi,
care are loc in Sala de gedinle a casei de culturd
<Tache Avramescu > din comuna cudalbi,
iud. Galati, la orele 08.00.
Consilierii prezenti sunt in numar de 13 din l5 alesi.
Lipsesc motivat d-nii consilieri
\4ihalache Adrian si Mihalachi Mitica.
Secretarul comunei Cudalbi, Albu constantin,anunta
sedinta legal constituita.
Presedinte de sedinta desemnat este doamra
consilier Popescu Istarte Nicoleta convocarea
,
f-acandu-se in termen legal si toti consilierii
cunosc aceasta convocare.
Secretarul comunei Albu constantin, supune la
vot procesul verbal al sedintei
anterioare.
Procesul verbal al sedintei anterioare este votat
de un m. de 13 consilieri.
Unanimitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar
Drugan Stefan care propune ordinea
le zi :

oilor indicatori tehnico_economici ca urmare
(Documentafie de Avizare Lucrlri de
eabilitarea qi moderni zareainfrastructurii
a - Valea Mirului _ Cudalbi _ Slobozia

tr

i Cudalbi, jud. Galati
2'Proiect de hotarare privind modificarea Hotirf,ri

i nr.9/r4.07,20l6privind aprobarea
proiectului qi a acordului de parteneriat pentru
realizarea in comun a obiectivului
"Reabilitarea qi modernizarea infrastructr rii de transport regional intre localitrtile
Vlatca - valea Mirurui - cudalbi - Slobozia
conachi - Smf,rdan (DJ 25r),,
supune votului plenului ordinea de zi. votat
pentru -13 voturi unanimitate.
1'se supune dezbaterii proiectul de hotarare
privind aprobarea noilor indicatori

Se-

Y

rezultafi din DALI (Documentafie
de investi{ie Reabilitarea qi
tre localitifile Matca - Valea
rdan (DJ 251)
de TVA, toate documentatiile tehnico_
sufera modificari care trebuie aprobate de
speram ca acest proiect v_a avea finalitate
rarile?
suntem inca in faza de documentare si avizare
a proiectului. Sa speram cav-aavea
si finalitate.

2'Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind modificarea Hotir6rii
nr'9/14,07.2016 privind aprobarea proiectului
;i a acordului de parteneriat pentru
realizarea in comun a obiectivului ,,Reabilitarea gi modern izarea infrastructurii
de

transport regional intre localitnlile Matca - valea M5rului - cudalbi - Slobozia conachi
- Smffrdan (DJ 251)"
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru
13
consilieri. Unanimitate. Adoptat
Presedintele de sedinta declarclucrarile Consiliului Local de astaziinchise.
PRESEDINTE DE SEDINTA
POPESCU ISTRATE NICOLETA

SECRETAR COMUNA
ALBU CONSTANTIN
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