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{IA
UL GALATI
NA CUDALBI
LIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

t astazi, 12"02.2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Cudalbi,
: loc in Sala de gedinle a Casei de culturd <Tache Avramescu > din comuna
i, jud. Galati,Ia orele 08.00.
)in totalul de 15 consilieri in functie, prezenti 13. Absenti motivat dl.Gheonea
dl. Mihalache Mitica
lrul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita,
nte de sedinta desemnat este domnul consilier Antohi Tanasache,
atea facandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare^
)omnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei
rre, din data de 29.A1"2016.

'e voteaza procesul verbal din sedinta anterioara -r3 voturi pentru.
resedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar. Domnul primar propune

de zi cu urmatoarele proiecte
ct de hotarare privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcfiilor
: pe anul 2016
ct de hotarare privind actualizarea devizului general la proiectul
rnizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, Judetul Galati".
rct de hotarare privind actualizarea devizului general Ia proiectul
rnizare drumuri de interes local in comuna Cudalbi, Judetul Galati"
satului - aval).

nd discutii pe marginea ordinii de zi se supune la vot
otat pentru- 13 voturi. Adoptat.
: la dezbaterea primului proiect de hotarare privind aprobarea planului de
'e a Func{iilor Publice pe anul 20lG
rimar-Drugan Stefan- este o procedura prin care ne spunem strategia pe 2016
rd functia publica. S-a votat organigrama si acurl se voteaza modul prin care
ionarii publici vor promova sau modalitatile prin care se v-a face angajarile.
iind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot'otat pentru- 13 voturi. Unanimitate. Adoptat .

ece 1a dezbaterca celui de-al doilea proiect de hotarare actualizarea
rului general la proiectul "Modernizare drumuri de interes local in
rna Cudalbi, Judetul Galati',"
discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot



rt pentru- 13 voturi. Unanimitate. Adoptat .

dezbaterea celui de-al treilea proiect de hotarare privind actualizarea

4eneral Ia proiectul t'Modernizare drumuri de interes local in comuna
ludetul Galati" (Valea satului - aval).
;cutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vot
rt pentru- 13 voturi. Unanimitate. Adoptat .

ind discutii se dec"lara sedinta inchrsa
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