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Incheiat astazi,23.lI.2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
- -;albi, care are loc in Sala de gedinle a Casei de culturd <Tache Avramescu >
- : comuna Cudalbi, jrd. Galati, la orele 14.00.
Din totalul de 14 consilieri in functie, sunt prezenti un numar de 13
-.:silieri : Antohi Tanasache, Casu Mihai, Corciova Mihai, Cufteanu Ioneta,
- ..rana Elena, Dodu Vasile, Gheonea Nita, Gradea tron, Istrate Tita, Mihalache
'.r:iean, Mihalachi Mitica, Popescu Istrate Nicoleta, Vitanescu Maricel. Lipseste
-.-.:ir at domnul Gheonea Grigore.
-::retarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.
'-:-redinte de sedinta desemnat este domnul Dodu Vasile. convocarea f,acandu,:' .n termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.
Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei
:::cl'iOare.
Se voteaza procesul verbal din sedinta anterioara:12 voturi pentru, 1
,:rinere - Dodu Vasile , deoarece nu a fost prezent la sedinta"
Domnul secretar da cuvantul Presedintelui de sedinta , care propune
:dinea de zi :
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Proiect de hotarare privind acordarea

pachete de dulciuri pentru copii din
sistemul educ(ttional timpuriu, pentru copii din invatqmantul primar si
invatamantul primar si gimnazial si pentru colindatorii Primariei Cudalbi, cu
de

Sarbatorilor de Iarna 2016.
Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a
spatiului comercial situat in Zona Autogara, str. Stefan cel Mare nr. 208, in
suprdata de 50 m.p"
oca.zia

)odu Vasile - Am o intrebare pentru domnul secretar, daca aprimit adresa de la
Prefectura referitor la incetarea mandatului de consilier al domnului Istrate
Gheorghe.
Secretar -Da, am primt adresa de la Prefecturain data de 17 si cea de la PNL in
oata de 25.
Dodu vasile - De oe nu ni s-au prezentat atunci aceste adrese?
Secretar - Deoarece in data de 28 cand am avut sedinta ordinara, materialele erau

:rirnise deja iar in data de 31 a fost sedinta de indata cu proiectul de hotarare

lu,
:.d aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pentru
- -- de joaca de la Malu Mare, s-a discutat despre incetarea mandatului
- :.:Lrlui Istrate.
-:iea Ion Incetarea mandatului unui consilier
se face prin Ordinul Prefectului,
- ::prinsul ordinului prefectului sigur se stipule aza data.
: - ---lar S-a facut excluderea
din partid, pentru ca doar prin retragerea sprijinului
- :.' poate' Grupul dumneavoastra
politic trebuie sa fuca un proiect de hotarare
- --:r care sa vina cu propunerea unui nou consilier, si vom discuta in
sedinta.
- iu Vasile - In urma adresei, luam act si venim cu o expunere de motive, pentru
-, --.- este secretarul comunei sa ne ajute, si venim cu acel proiect de hotarare.
'.
=:lind discr"rtii se supune la vot ordinea de zi.
:,:at pentru - l3 voturi - unanimitate
trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind acordarea de pachete de
' -'.citrri pentru copii din sistemul educational timpuriu, pentru copii din
'"'Qtamantul primar si gimnazial si pentru colindatorii Primariei Cudalbi. cu
-:tzia Sarbatorilor de lqrna 2016,
Se

-).rdu vasile

- Initiativa este buna, este un proiect de hotarare bun.

-:rtteanu Ioneta - Majoritatea parintilor nu au posibilitatea sa faca un cadou
:.'''nsistent copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna.
'.
itanescu Maricel - Cum se va face distributia?
l:'itrrar -- Am convenit cu profesorii , ca atunci cand se va face bradul
de Craciun
..r irnpartim aceste daruri, ca parintii sa nu mai fie nevoiti sa puna
banuti, si nici
:--. ru mai fie nicio discriminare intre copii"
'-':rr ales aceasta
varianta, pentru a nu iesi in evidenla, iar rnamicile au fost chiar
,.:cut surprinse de initiativa noastra.
' 3 rnultumesc pentru aprobarea de anul trecut si rnentionezea intotdeauna am
: -.stinut ca aceste cadouri sunt din partea Consiliului
Local si al primarului.
discutii se supune la vot proiectul de hotarare.
":rnaifiind
Votat pentru - 13 voturi - unanimitate.

).- trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitatie
''blica cu strigare a spatiului comercial situat in Zona Autogara, itr. St"7on cel
'.,'-'tre nr. 208, in suprafata
de 50 m.p.

-

In conformitate cu legislatia in vigoare, e un demers normal.
I -''.pirat contractul si suntem nev\oiti sa il reinoim.
')odu Vasile

>:cretar - Contractul expira pe 31 decembrie.
r:'adea lon - Cine functioneaza ofrcial acolo?
?:'lrlar - Vrea sa renunte doamna pojoga.
'r-'uraifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare.
Votat pentru - 13 voturi - unanimitate.
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-r:.cutii si interpelari

:

- .rana Elena Referitor la cadastrarea gratuita a terenului in comuna Cudalbi,
- ,-.i si in ce conditii se realizeaza?
:- .:rar Am inceput si noi cu 461 de carti funciare daca nu ma insel. Toate
-':ile funciare sunt facute intr-un anumit sector, pentru putea fi platite de
:-\CPI, trebuie inchis sectorul.
:.:: ales acel sector T12 T15+16, avem o parcelare facuta de Electrica, si cam
'. .:r despre ce este vorba.
:023 teoretic lucrurile ar trebui sa se finalizeze, insa lucrurile se misca greoi.
'.--'i suntem cea mai mare localitate din judet, cartile se fac doar pe extravilan si
:rar pe prirna imparteala vor fi gratuite, cea mai mare problema va fi acolo unde
. --rt mai multi mostenitori"
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.tanescu

Maricel In

cadrul Consiliului de Administratie

al

l-iceului
. .-lrnologic Cudalbi, am discutat despre prezentaunor indivizi in interiorul scolii.
\in dori sa venim cu sugestia de a infiinta un serviciu de politie comunitara, cu

r3rsoane autonzate sa mentina ordinea"

ll'imar

Pana la sfarsitul anului, secretarul are termen sa se ocupe de
:rrplementarea serviciului de politie locala cu un efectiv de 5 persoane, I sef de
:ornpartiment si 4 pe executie. Avem nevoie de oameni instruiti, si incercam sa
:e facem treaba cu ai nostri, chiar daca ulterior trebuie sa ii instruim, problema
=r' fi ca avem oameni putini" Am avut o discutie cu domnul Mototolea, si au zis
Ja au solicitat marirea numarului de politisti, deoarece suntem o localitate mare.
\-or castiga localitatile care au apartamente de serviciu, in acest speram sa
:liberam doua apartamente in cel rnai scurt timp. Ar fi frumos daca s-ar infiinta
-'r asociatie a locatarilor , deoarece am fi putut sa accesam fonduri
iuvernarlentale. Vor sa schimbe cei de la Electrica transformatorul de la bloc, sa
:'irareasca capacrlatea, ne ducem la subteran si mai rupem si din spatiul cu
-otnberoane, vor schimba si instalatiile electrice la intrarea in bloc.
Crihana Elena - Referitor la serviciul de politie si la asigurarea linistii in zona
iiceului, este problema doar in intervalul orar 17-18.
.\ntohi Tanasache - IJn calcul pentru 5 - 6 politisti, daca bugetul local ne permite.
Primar - Important este sa ai structura, bugetul consolidat, nu te lasa fara salarii.
.\m rugamintea ca toti consilierii sa fie prezenti de 1 Decembrie la depunerea
coroanelor de flori.
Nemaifiind discutii se declara sedinta inchisa
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