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ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA CUDALBI

r CONSILIUL LOCALt

PROCES.VERBAL

Incheiat astazi,25.05.2017 in cadrul sedintei ordinara a Consiliului Local Cudalbi,
care are loc in Sala de qedin{e a Casei de culturd <Tache Avramescu > din comuna Cudalbi.
jud. Galati, la orele 10.00"

Consilierii prezenti sunt in numar de 14 din 15 alesi" Lipseste motivat dl. Casu Mihai.
Dl. Gheonea Grigore participa in cadrul sedintei doar in calitate de viceprimar, in acest sens
inaintand o adresa prin care isi exprima abtinerea de la lucrarile Consiliului Local.
Secretarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.
Presedinte de sedinta desemnat este doamna consilier Popescu Istrate Nicoleta , 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 13 consilieri.

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

de zi:
l.Proiect de hotarare de completare a H.C.L. nr" 3129.01.2016 privind aprobarea

consumului mediu de carburant pentru autoturisme , buldoexcavator HIDROMEK,
tractor JOHN DEER qi alte utilajele aflate in dotarea Primiriei comuna Cudalbi,
Judetul Galati
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru gospodarirea
comunei Cudalbi
3. Proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Cudalbi,

judetul Galati
4. Discutii si interpelari

Nef,rind discutii pe marginea suplimentarii ordinii de zi se supune la vot" Votat pentru
-13 voturi - unanimitate.

1.Se supune dezbaterii Proiect de hotarare de completare a H.C.L. nr. 3/29.01.2016
privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme , buldoexcavator
HIDROMEK, tractor JOHN DEER qi alte utilajele aflate in dotarea Primlriei comuna
Cudalbi, Judetul Galati
D-nul Primar- este vorba de completarea parcului auto cu autoturismul de la Camera
Deputatilor.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 13
consilieri. Unanimitate. Adoptat



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 lamuriri
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 proiectul privind infrastiuctura
rutiera locala" Nu avem obiective turistice.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 13
consilieri. Unanimitate. Adoptat
2.Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de masuri
pentru gospodarirea comunei Cudalbi.
Dl. Dodu Vasile- nu numai prin prisma aplicarii prezentului Regulament trebuie sa vorbim de
responsabilizarea cetatenilor comunei. Ar trebui sa he o prioritate plantarea de perdele de
protectie in nordul comunei. Astfel s-ar crea o stavila in calea vantului care preponderent in
zona noastra bate din nord.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 13
consilieri" Unanimitate" Adoptat

3. Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind organizarea si sarbatorirea Zilei
comunei Cudalbi, judetul Galati"
D-nul Primar- in cadrul hotararii 10 din 9 iunie 1997 nu s-a hotarat decatziua in care se
sarbatoreste patronul spiritual al localitatii respectiv 02 iulie - zi incare este comemorat Stefan
cel Mare si Sfant. De aceea propun ca zilele comunei sa fie facute in week-end si astfel sa
acoperim toata paleta de actiuni o impletire cu zilele recoltei nu ar face decat sa sporeasca
farmecul pastoral al activitatilor. Ca locatie cred ca cel mai indicat este sa se desfasoar" in ,onu
stadionului. Nu se incurca circulatia si avem si loc de desfasurare a activitatilor.
Dl. Dodu Vasile- suntem de acord cu actiunea dar avand in vedere ca suntem comuna stefaniana
ar fi trebuit sa ne legam cumva si de acest aspect. Nu e rau sa fre in septembrie impreuna cu
ziua recoltei dar cetatenii din comuna care sunt in pietele tarii cu pepeni nu vor putea sa
parlicipe. Am fi vrut ca si acesti oameni cu potential sa poata participe la manifestari.
D -na Crihana Elena- dar referitor la ziuarecoltei nu era mai indicat in octombrie?
D-nul Primar- ca fermier va anunt ca anul trecut la 10 septembrie terminasem recoltatul. Ca
eveniment vom marca si ziua de 02 iulie impreuna cu scolile si biserica.
Dl Corciova Mihai- este important sa demaram cumva acest proiect in formula propusa de dl
primar si sa facem un program mai amplu.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 13
consilieri" Unanimitate. Adoptat
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