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ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Incheiat astazi,24.03.2016 in eadrul sedintei ordinara a Consiliului Local Cudalbi,
care are loc in Sala de gedinle a Casei de culturd <Tache Avramescu > din comuna Cudalbi,
jud. Galati, la orele 10.00.

Consilierii prezenti sunt in numar de 15 din 15 alesi" Participa dna Schultz Daniela,
consultant in impleme ntarca proiectelor cu finantare externa.
Secretarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.
Presedinte de sedinta desemnat este doamna consilier Istrate Tita , convocarea facandu-se in
termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Procesul verbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de 15 consilieri.

Unanimitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Drugan Stefan care propune ordinea

de zi'.
l.Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul

Galati pe anul2017
2"Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor qi procedurile de selec{ie pentru

candida{ii funcfiei de administrator public la nivelul comunei Cudalbi
3. Discutii si interpelari"
DL" viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
l.Proiect de hotarare privind alegerea variantei de imbunatatire a infrastructii scolare
pe raza comunei Cudalbi.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului
dC investitie ''DEMOLARE SI CONSTRUIRE GRADINITA NR. 2 DIN COMUNA
CUDALBI, JUDETUL GALATI'"
3. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului "DEMOLARE SI
CONSTRUIRE GRADINITA NR. 2 DIN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI"
Dl. primar supune plenului Consiliului Local si prezentarea Raportului de activitate al
primarului pe anul 2016, ca suplimentare a ordinii de zi"

Nefiind discutii pe marginea suplimentarii ordinii de zi se supune la vot" Votat pentlu
-15 voturi - unanimitate.

Se supune votului plenului Ordinea de zi in integralitatea ei. Votat pentru -15 votr-rri -
unanimitate.

1.se supune dezbaterii Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al comunei
Cudalbi, judetul Galati pe anul 2017.
D-nul Primar- supun spre aprobare proiectul de hotarare cu sumele carc fac sursele de venit ale
bugetului comunei noastre cat si structura cheltuielilor asa cum le-am structurat in
documentattaprezentata. Totodata propun si folosirea sumelor din excedentul anilor precedenti
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pentru alimentarea capitolului Dezvoltare, pentru finantare sau cofinantarc aproiectelor ce se
vor derula la nivelul comunei.
Dl' Corciova Mihai- s-a discutat structura bugetului in comisia economica a Consiliului
Local.suntem edificati si s-a acordat vot favorabil. Si noi suntem dornici sa se inceapa
constructia noului sediu al primariei cat si al celorlalte obictive de investitii. Rugam lamurlri
cu proiectele de asfaltare pe bani europeni.
D-nul Primar- avem punctaj ce ne-ar clasa in zona eligibilitatii pentru proiectul privind
infrastructura agricola. Nu ne putem lauda cu acelasi lucru si la proieciul priv'ind infrastructura
rutiera locala. Nu avem obiective turistice.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 15
consilieri. Unanimitate. Adoptat

2'Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor gi procedurile
de selecfie pentru candidafii func{iei de administrator public la nivelul comunei Cudalbi.-dl' Gradea Ion - in cadrul procedurilor s-a strecurat vieo eroare privind criteriile pe care
trebuieste sa le indepflineasca candidatii? Trebuie sa stie si limba maghiara.Z
Secretarul comunei- se poate sa se fi strecurat o eroare" Verificam si remediem daca este asa.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 15
consilieri. Unanimitate. Adoptat

3' Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind alegerea variantei de imbunatatire
a infrastructii scolare pe raza comunei Cudalbi.
)-na SchultzDaniela. prezinta oportunitatile de implementare a proiectului prin demolarea:ladirii vechi a gradinitei.
Se supune la vot variantade imbunat atire ainfrastructurii scolare pentru invatamantul prescolar
n cadrul Gradinitei nr' 2 aprobarea investitiei "Demolare si construire gradinita nr.2 ,comunaCudalbi judetul Galati' Votat pentru- 9 voturi. Votat impotriva 6 voturi. Varianta respinsa.

Se supune la vot vatiantavarianta de imbunatatire a infrastructurii scolare pentru invatamantul
:rescolar in cadrul Gradinitei ru. 2 aprobarea investitiei "Extindere , reabiitare si modernizare
'radinita nr.2,in sat Cudalbi, comuna Cudalbi judetul Galati. Votatpentru- 6 voturi. Votat
.:npotriva 9 voturi. varianta respinsa. proiect de hotarare respins.
)_1. viceprimar retrage de pe ordin ea d.e zi celelalte doua proiecte de hotarare:
-Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului
dE iNVCStitiC ''DEMOLARE SI CONSTRUIRE GRADINITA NR. 2 DIN COMUNACUDALBI, JUDETUL GALATI'',
-Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,DEMOLARE SICONSTRUIRE GRADINITA NR. 2 DIN COMUNA CfuIATNT, JUDETUL GALATI"
?rimarul comunei cudalbi prezintaRaportul de activitate pe anul 2016.'iemaifiind discutii se declara sedinta inchisa.
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