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.TLIDETUL GALATI
COMUNA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Incheiat astazi,27.06.2017 incadrul sedintei ordinara a Consiliului Local
Cudalbi, care are loc in Sala de qedin{e a Casei de culturd <Tache Avramescu >

:in comuna Cudalbi, jrrd. Galati, la orele 09"00.

Consiliertrprezenti sunt in numar de 14 din 15 alesi. Lipseste d-na consilier
Crihana Elena.
Secretarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.
Presedinte de sedinta desemnat este doamna consilier Mihalache Mitica ,

:onvocarea facandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta
,-onvocare.

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

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de 14 consilieri.
L nanimitate.

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Drugan Stefan care
rropune ordinea de zi :

l.Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestatii
cultural-artistice, sociale si educative care se desfasoara in comuna Cudalbi.
pe anul 2017.
2. Discutii si interpelari
\efiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru
I -l consilieri. Unanimitate. Adoptat
l.Se supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea
principalelor manifestatii cultural-artistice, sociale si educative care se

, Dl. primar- curtea de conturi nu accepta manifestari generale privind ziua
.-omunei. Trebuieste un plan adoptat de legislativ. De 2 iulie vom face doar o
manifestare la bustul lui Stefan Cel Mare si Sfant.
Dl. Corciova Mihai- am avrzat favorabil , in comisie, proiectul de hotarare.
Dl, Gradea Ion- voi vota proiectul de hotarare dar cu un amendament. Avand in
vedere ca prevederile actului administrativ privesc doar pentru viitor, propun ca
sumele trecute pana in iunie sa fie radiate"
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Se supune la vot amend.amentul in forma propusaq. Votat pentru - 14 voturi.
--nanimitate"
)l Dodu -programul propus cuprinde o paleta de evenimente importante ale
:omunei noastre" Adevaratele acte de cultura s-au manifestat de-a lungul timpului
:e vetre stabile ale acestor locuri, alaturi de localitati ca Tepu, Brahasesti. Alaturi
:: aceste localitati si noi ne putem numi vetre de creatie.
\emaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot" Votat
:entru 14 consilieri. Unanimitate. Adoptat.
)1. primar- s-au desfasurat evenimente incarcate de frumos in ultimul timp. Imi
:-ace implicarea cadrelor didactice in desfasurarea acestor evenimente. Dar
:entru o mai buna desfasurare a evenimentelor propun achizitionarea de costume
:.'rpulare autentince, cu motive populare specifice zonei Covurluiului. Vom

'-'hizitiona atat pentru fete, baieti dar si pentru copii mai mici.
\emaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

PRESBDINTE DE SEDINTA SECRETAR COMUNA
MIHALACHE TCA ALBU CONSTAN
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