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GALATI
CUDALBI

LOCAL

PROCES -VERBAL

Incheiat astazi.28.07.2017 in cadrul sedintei ordinara a Consiliului Local

i, care are loc in Sala de qedinte a Casei de culturd <Tache Avramescu >

oornuna Cudalbi, jud. Galati, la orele 09.00.

Consilierii prezenti sunt in numar de 13 din 15 alesi. Lipsesc d-nii
ri locali Casu Mihai si Istrate Tita.

I comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita
de sedinta desemnat este domnul consilier Vitanescu Maricel ,

facandu-se in termen lesal si toti consilierii cunosc aceasta

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al

l anterloare.
Procesul verbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de 13 consilieri.

imitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Drugan Stefan care

ordinea de zi :

lJroiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Cudalbi,

frdetul Galati, pe anul 2017
2.Proiect de hotarare privind aprobarea reincadrarii si a stabilirii salariilor
frnctionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului'& specialitate al primarului si Consiliului Local al comunei Cudalbi in
conformitate cu prevederile Legii 15312017;
3. Discutii si interpelari
I.Iefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru
13 consilieri" Unanirnitate. Adoptat
Primarul comunei Cudalbi, dl. Stefan Drugan propune suplimentarea ordinii de

zi cu urmatoarele proiecte de hotarare :

l- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a
indicatorilor aferenti obiectivului de investitii: ,,Achizitie autospecraladestinata
stingerii incendiilor"
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: : '- :: - de hotarare privind implementareaproiectului: ,,Achizitie autospecialaf. -'.' sringerii incendiilor"
-\. l -rpune dezbaterii Proiectul de hotarare rectificarea bugetului comunei{ r,:.r hi. judetul Galati, pe anul 2017.

- - -:--lr- avand in vedere pericolele cibernetice la care suntem supusi se
-' -- '.a achizitionarn un serverde stocare date care safunctioneze in oglinda.: - --::: si de sume pentru asigurarea legii salarizarii. Este o lege cariu ne

'- 
: lova Mihai- am avizat favorabil , in comisie, proiectul de hotarare,' ' -: ::.nd discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat

-:-- -_ ._1 consilieri. Unanimitate. Adoptat.
- rc iupune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea reincadrarii
r5 I itebilirii salariilor functionarilor publici si a personalului contractual
nm ;rdrul aparatului de specialitate al primarului si Consiliului Local al
:'' ,!r -rnei cudalbi in conformitate cu prevederile Legii ls3l20l7;

. - :]ar- pana Ia data de 3 I ^07 .2017 trebuieste adoptat actul normativ prin care' :--lesc salariile la nivelul Primariei Cudalbi. Grila a fost stabilita si prin
' *: --:area reprezentantilor salariatilor " Administratia locala nu are o grila
- -.-:-sa in legea cadru. Ar fi fost mai facil daca am fi avut limite in care, n.- ::::am in fiecare functie. Singura limita in lege este sa nu se depaseasca salariul

-.::imarului. Este o nebuloasa bugetul care va acoperi cheltuielile de personal.
-- --a si anii trecuti, oricum nu erau acoperite, spre sfarsitul anului, chlltuielile

- - -=-ariile. Problema eare se iveste prin aplic areaprezentei legi vaftrazboiul..cu
- - ..:ele, dintre mediul privat si bugetari.
. ,: Crihana Elena? -cum este salarizareape trepte?

:rimar- era salarizareain functie de vechime in vechea lege. pe noua lege sunt
--:Jatiile in numar de cinci.
- fodu Vasile- din mica experienta in administratie si avand in vedere ca suntem
--:: eu cat si sotia beneficiari aprezentei legi, spun cu certitudine ca nu este o:-: bine pusa la punct dartotodatamabucura ca singura categorie vitregita de
- .: acte normative si anume administratia,prinprezentul act legislativ se face un
-:' de dreptate. Stiu cum se lucreaza in administratie si ce salarii au in alte

=:itutii . Nu este normal ca administratia locala sa fie calcatain picioare in ceea
- = rriveste administratia. Sunt de acord ca si salariile din adrninistratia locala sa
_:3asca.

l-. Gradea Ion- am citit legea salarizarii si trebuieste sa aplicam ceea ce avem.
t : -:ii vor stabili dacaa fost bunu sau mai putin buna. Ce constat este faptul ca se

'::eaza o discrepanta intre public si privat. De ce sunt grile la toate nivelurile si--:i putin in administratie? Pana in2022 se aplica in integralitatea ei" De oe se
:--!rnca in spatele altei guvernari aplicarea ei?
)i' primar- am lucrat in echipa cu secretarul si biroul financiar contabii pentru
=-aborarea prezentului proiect de hotarare. Am luat in analiza si propunerile
::prezentantilor salariatilor. Trebuie sa acoperim toate cerintele legate. Se pare
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ri;- : -: : '. -a suferi modificari" Nu este chiar normal ca ordonatorul principal de

*::': - ': :: I-le discretionar si sa-si asume toataraspunderea. Trebuie sa tii de banii
: - --=. .jar si cei ce trudesc in implementare programului de guvernare trebuie

: -. .-.:car omeneste . Daca nu suntem atenti la toate nuantele legislative va fi
: - : --. cei ce ne pot actiona in instanta sa aiba si castig de cauza. O problema

r -. :sistentii personali sa fie scosi din organigrama primariei si astfel sa

::--r bugetul propriu" Nu vreau sa aibd de suferit insa investitiile in
.::ea localitatii. Insa sa nu uitam ca par:r- la prezenla salartzate

- .:ratia era cenusareasa legilor salarizarri"Daca eram in postura ministrului
.:tai ii aranlampe cei de pe local, vitregiti mereu.

-::3a Ion- sunt de acord cu cele spuse de dl primar dar nu as vrea ca pentru

-.3:rtarea prezentei legi sa majoram taxele si impozitele locale
::.3scu- nu o sa ne putem opune daca va fi initiativa guvernului in acest

, ,:- \,'asile- ar trebui avut in vedere ca se va crea o discrepanta intre public
,: si ca tot de la moameni se va lua pentru aceste majorari salariale. Ca o

- - -:.e trebuie avut in vedere protejarea zonei private.
\rraifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot.
, r{-trr pentru 13 consilieri. Unanimitate. Adoptat.. .- :,rpune dezbaterii Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei

--.- :-.-economice si a indicatorilor afelenti obiectivului de investitii:
- - -z^:ie autospeciala destinata stingerii incendiilor"

:..::rar- s-a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pe GAL. In prima
:: -r3 nu am actionat intrucat se modificasera ghidurile de implementare. Acum

. --:.ere care sa facafatanevoilor comunitatii noastre. Vom implementa cererea
- -' - 

';ordarea unui avans de 50o/o ca sa nu grevam bugetul local.,
Jodu Vasile- avand in vedere parametrit prezentati, sigur va face fata

. : - :-..elor actuale ale populatie.
-. 

iranescu- trebuieste avut in vedere ca este utilata conform cerintelor ISU"
\emaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot.
-. 

'.,rat pentru 13 consilieri. Unanimitate. Adoptat.
- S: supune dezbaterii Proiectul de hotarare privind implementarea proiectului:

.- : irizitie autospeciala destinata stingerii incendiilor"
\c-fiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot" Votat
:<ntru 13 consilieri. Unanimitate. Adoptat.
Discutii.
-- . :rirnar- va informez cani s-a aprobat ftnantarcamultianuala a proiectului prin
: lrDL -Extindere canahzare, in valoare de 20.000.000 lei. Prin SMART vrem sa

:'.3rn o investitie la Infiintare alirnentare cu gaze a localitatii in valoare de

-- ,,a).000 euro. Totodata vom igienrza cinci locuinte pentru persoane defavorizate
:=: si dotare si modernizarea centrului de permanenta 

"

t



Ion- avand in vedere accidentul di zona pietii, in cadrul comisiei 3 s-

ca administratorul drumului in constructie sa dispuna amplasarea unel
i provizorii a drumului in constructie pentru a preintampina astfel de

discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

EDINTE
YITANESCU

DE SEDINTA
MARICEI,

SECRETAR COMUNA
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