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PROCES -VERBAL

-::3iat astazi. 28"I0.20i6 in cadrul sedintei ordinara a Consiliului Local

- -:rlbi, care are loc in Sala de qedin{e a Casei de culturd <Tache Avramescu >

: - ,-omuna Cudalbi, jrrd" Galati,la orele I2.0A.
Toti consilierii in functie sunt prezenti. Secretarul comunei Cudalbi, Albu ,:.=

---.rstantin, anunta sedinta legal constituita" Presedinte de sedinta desemnat este
: -r.lmna Cvurteanu Ioneta, convocarea facandu-se in termen legal si toti
: .tnsilierii cunosc aceasta convocare"

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

Se voteaza procesul verbal din sedinta anterioara in unanimitate.
Avand in vedere faptul ca domnul primar Drugan Stefan lipeste la aceasta

'edinta, domnul viceprimar Gheonea Grigore ii va tine locul.
Dornnul secretar da cuvantul Presedintelui de sedinta , care propune

rrdinea de zi cu urmatoarele proiecte:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificdrii bugetului local al
com. Cudalbi, jud. Gala{i pe anul 2016:

2. Proiect de hotarare privind atribuirea dreptului de administrare si :--:

folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 800 mp situat in
comuna Cudalbi, tarla I00 , parcela 673 (Troita), catre Manastirea
Nasterea Maicii Domnului;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire a
procedurii de adoptare a taxelor speciale si dorneniile in care acestea se
pot institui;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a Statului de
functii pentru "Clubul Sportiv Vointa Cudalbi 2015";

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
organizarea gi desfbgurarea activitdlilor comerciale gi a servicilor de
piala pe teritoriul cornunei Cudalbi qi programele de func{ionare ale
agenlilor economici ce desfrqoard activitatea de comer-f pe raza oom.
Cudalbi;
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6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - cadru de

inchiriere a bunurilor imobile proprietate publica si privata a com.

Cudalbi, jud. Galati;
7 " Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii a dreptului de superficie

si a drepturilor de uz si servitute de trecere supraterana si subterana, cu

titlu gratuit catre F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord SDEE

Galati;
B" Discutii si interpelari.

.: suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele :

l. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate,
indicatorilor tehnico -economici si a devizului general privind Proiectul

,,Amenajare incinta teren de joaca Cudalbi CV 22, P 1""

\efiind discutii se supune la vot ordinea de zi in forma initiala.
Votat pentru- 14 voturi - unanimitate

Se supune la vot suplimenlarea ordinii de zi.
\:otat pentru - 14 voturi - unanimitate

1. Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local al comunei Cudalbi.
Dornnul viceprimar -I-a rectificarea de buget avem un amendament ca urmare a

unei adrese primite de la ANAF, drept urmare se modifica bugetul cu

introducerea acestor sume care reprezinta banii pentru salariile din invatamant.

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la votarea

Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei

Cudalbi.
Votat pentru - 14 voturi. Unanimitate.
Se supune la vot amendamentul la proiectul de hotarare.
Votat pentru- 14 voturi. Unanimitate"
Proiect de hotarare aprobat.

2,Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind atribuirea dreptului de

adrninistrare si folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 800 mp situat in
comuna Cudalbi, tarla 100 , parcela 673 (Troita), catre Manastirea Nasterea

Maicii Domnului.

Domnul viceprimar - Propun spre aprobare acest proiect de hotarare deoarece

indeplineste cerintele prevazute de lege, si este in competenta Consiliului local sa

adopte in sedinta acest proiect de hotarare.
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rdu Vasile - Din punctul meu de vedere nu se pune problema sa oferim acelei

-:rafete de teren alta destinatie" Avem un obiectiv cu care fiecare dintre noi ne
-:ndrim.
:rnaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot"

.otat pentru- 14 voturi. Unanimitate.
?roiect de hotarare aprobat.

, Se pune in discutie proiectulul de hotarare privind aprobarea Regulamentului

-: stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea
,: pot institui.
I'omnul viceprimar - Consiliul local poate adopta taxele speciale pentru
,:rviciile locale , dar si cuantumul acestora, pentru functionarea unor servicii
- cale create in interesul persoanelor fizice si juridice"

>:cretar - Nu se pot institui taxe decat prin aprobarea acestui Regulament"
::adea Ion - Este vorba de taxele de urbanism, copii xerox"
>:cretar - Intra in categoria texelor speciale"
'.efiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot"
\ otat pentru- 14 voturi. Unanimitate.
Proiect de hotarare aprobat.

) - Se pune in discutie proiectulul de hotarare privind aprobarea organigramei si a
!.atului de functii pentru "Clubul Sportiv Vointa Cudalbi 2015";
lomnul viceprimar - Initiatorii acestui proiect sunt membrii Consiliului Local:
:.rtohi Tanasache, Mihai Corciova si Gheonea Grigore.

- a acest proiect de hotarare referitor la adoptarea organigramei si a statului de
.nctii pentru Clubul Sportiv Cudalbi 2015, se adauga un amendarnent referitor

-'- adoptarea bugetului clubului sportiv oonform anexei nr. 3.
lodu Vasile - O dare de seama, un raport de activitate pana in acest moment
-:e? Si un alt aspect, acest proiect ar trebui initiat de Il3 din consilierisau de

- -.,mnul primar in calitatea sa de sef al executivului si reprezentant al Consiliuiui

- --rcal"
.:cretar - 3 consilieri, nu 1/3"

--rornnul viceprimar - Pana in acest moment s-au cheltuit banii proprii, de aici si
- :,-esitate a adoptarii bugetului 

"

:-:rtohi Tanasache - Sportul nu se face la nivelul bugetului unei singure persoane.
r J trece la votarea proiectului de hotarare.
\ otat pentru - 9 voturi - Antohi Tanasache, Corciova Mihai, Curteanu Ioneta,

t -:eonea Grigore, Mihalache Adriean, Istrate Tita, Mihalache Mitica, Popescu
.:r'ate Nicoleta, Vitanescu Maricel.

\ otat impotriva - | vot - Crihana Elena
rbtineri - 4 voturi - Dodu Vasile, Casu Mihai, Gradea Ion, Gheonea Nita.
.:rnaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot.

?roiect de hotarare aprobat"
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:: pune in discutie proiectulul de hotarare privind aprobarea Regulamentului

.rd organizareagi 
^desfrgurareaactivitdlilor 

comerciale gi a servicilor de pia{6

--: ::ritoriul comunei Cudalbi 9i programele de func{ionare ale agen{ilor

: - . :omici ce desfbqoard activitalea de comerf pe raza com' Cudalbi'

-,: - r3t4r - prin activitatile comerciale si de seruicii de piata se intelege: comefiul

- - -,Jicata desfasurat in spatii comerciale, comertul cu amanuntul desfasurat in

:,:.i comerciale, serviciile de alimentatie puvblica, prestarile de servicii si

_ :.ertul desfasurat in zone publice. Nu vorbim aici despre baruri si restaurante"

-,..Jea Ion - Am citit ca se reglementeaza si aspecte referitoare la orarul de

-rJtionare.
i:::etar - Da, orarul de functionare se va stabili de catre comerciant, putatnd fi
- .:srop cu conditia respectarii linistii si ordinii publice"
t-'dea Ion - Asadar nu se impune o limita la program'

_ ._ ou Vasile - Doresc sa stiu daca s -a pus in discutie necesitatea unei piete en-

_-_.SS, pentru a fructifica potentialul agricol al localitatii si a evita discriminarea

- -:albenilor in pietele altor localitati.
_ .,.:'nul viceprimar - Da s-a pus in discutie aceasta sugestie foarte buna, si am

O _ _:i ca acel beci vizavi de casa domnului Gheonea Nita, sa fie cuprins in

- ::itnetrul pietei, pentru depozitare.
..:rnaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot"

. ,rr?t pentru - l1 voiuri pentru,3 abtineri : Dodu Vasile, Gheonea Nita, Casu

\lihai"
Proiect de hotarare aProbat.

: Se pune in discutie proiectulul de hotarare privind aprobarea Regulamentului -

- =dru de inchiriere L bunurilor imobile proprietate publica si privata a com"

,-udalbi, jud. Galati.
Jornnul Viceprimar - Se impune adoptarea acestui proiect de hotarare pentru a

:-. ea o practica unitara la inchirieri, pentru nu a avea discriminari, indiferent de

-..rtura proprietatii "

\ernaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece Ia vot"

\ otat pentru - 11 voturi pentru, 3 abtineri : Dodu vasile, Gheonea Nita'

Casu Mihai.
Proiect de hotarare aProbat.

t
.Se pune in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea instituirii a dreptului

:e superficie si a drepturilor de uz si servitute de trecere supraterana si subtetana,

ru ritlu gratuit catre p.O.g,p. Electrica Distributie Muntenia Nord SDEE Galati;

\efiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot.
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>:cretar - Avem doar studiul de fezabtlitate, devizul general si indicatorii , nu

:. scutam de imPlementare'

--:ihana Elena - S-a mai supus la vot acest proiect'

lomnul viceprimar - Atunci era vorba de imprejmuirea parculetului, acum

..,rbim de platforma betonata si zonacu pietris dar si o zofiaverde cu gazon"

!:cretar - S-au preconizat anumite sume' restul ajung tot in buget'

Jradea Ion - Nefiind rectificare pentru suma aceasta, raman banii'

\efiincl discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot'

Votat pentru - 7 voturi - Antohi Tanasache, corciova Mihai, curteanu

Ioneta, Gheonea Grigore, Mihalache Adriean, Popescu Istrate Nicoleta,

\Iihalache Mitica.
Votat impotriv a - 2 voturi - crihana Elena, Gradea lon.

\btineri - 5 voturi - Vitanescu Maricel, Dodu Vasile, lstrate Tita, Gheonea

\ita, Casu Mihai"
Proiect de hotarare resPins
Discutii:
Dodu Vasile -- In mandatul meu s-au achizitionat 2 cazane noi, la sala de sport,

:rebuia construita doar o oamera pentru centrala. Am avut bani pentru wc public,

dar n-avem pentru o centrala.

Secretar - Sala de sport este in portofoliul CNI -ului si apare terminata investitia.

Nemaifiind discutii se declara sedinta inchisa

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR COMUNA
ALBU CONSTANTINCURTBANU IONETA
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