
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA CI.]DALBI
CONSILIIJL LOCAL

PROCES.VERBAL

lncheiat astazi,31.08.2017 incadrul sedintei de indata a Consiliului Local

Cudalbi, care are loc in Sala de gedin{e a Casei de culturd <Tache Avramescu >

din comuna Cudalbi, jud. Galati, la orele 09'00"

Consilierii prezenti sunt in numar de l4 din I 5 alesi. I-ipseste d-na consilier

local Istrate Tita.
Secretarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.

presedinte de sedinta desemnat este domnul consilier Antohi Tanasache ,

convooarea facandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta

convocare.
Dornnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al

sedintei anterioare.

. Procesul verbal al sedintei anterioare este votatde un nr. de 14 consilieri"
t, 

Unanimitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui prirnar Drugan Stefan care

rropune ordinea de z\ :

l. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

qi asigurarea finan{irii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot

fi finan{ate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8

alin (3) din OMDRAP nr" 1851/2013, aferente obiectivului " Extindere

sistem de canali zare a apelor uzate menajere in comuna Cudalbi' judef ul

Galafi-fazaI".
Z. Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general la proiectul

..IMPREJMIJIRE INCINTA REZI],RVOR APA-COMUNA CUDALtsI'
JUDI],T'IJL GAI,ATI ''

.iefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru

J consilieri. lJnanimitate. Adoptat
.Se pune in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor

,.'hnico-econonici qi asigurarea finanlarii de I ltuielile
l,'nu pot fi finanlate de la bugetul de stat prin or art' 8

i in (3) din OMDRAP nr. 185 ll20l3, rferents Stem de
-..,.na1zare a apelor uza:e menajere in comuna Cudalbi, judelul Gala\i-fazaI".

- , primar- este vorba de prima faza a proiectului de extindere canalizare pe

: \DL. Dupa cum stiti sumele sunt asezate si vrem ca pana la finele anului sa fie

Y



semnat si contractul de finantare,. Speram ca pana in primavara sau in cursul
anului viitor sa avem un constructor si sa incep lucrarea propriuzisa" Speram ca
pana la sfarsitul lunii septembrie sa avem si contractul cu AFIR-ul , acesta fiind
o punte de legatura cu extinderea. .

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot.
Votat pentru 14 consilieri. Unanimitate. Adoptat"
2.Se pune in discutie proiectul de hotarare privind actuahzarea devizului general
Ia proiectul ,,IMPREJMUIRE INCINTA REZERVOR APA-COMLNA
CUDALBI, JUDETUL GALATI ''
Dl. primar-este vorba despre o corelare a devizului pe investitia aprobata in anul
2015 si situatia actuala. Rata de schimb, partial inflatia dar si costurile cu forla de
munca isi pun amprenta pe aceasta evolutie a costurilor.
Dl Gradea Ion- in raportul de specialitate se vorbeste doar de inflatie care in
perioada 2015 pana acum nu a avut asa mare influenta in cresterea preturilor"
Cred ca mai corecta este abordarea domnului primar privind factorii care au dus
la nevoia acestei corelari la nivelul lui 2017 .

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot.
Votat pentru 14 consilieri. Unanimitate. Adoptat.
D-na Crihana Elena- rugam pe dl. primar sa ne informeze vis a vis de programul
pe ore referitor laziva comunei.
Dl. primar- programul erle aproape finalizat. O sa o rugam pe d-na Dragan sa va

.transmita individual, pe S
)

programul in detaliu.
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