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::eiat astazi,2I.04.2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Cudalbi,
, --: are loc in Sala de gedinle a Casei de culturd <Tache Avramescu > din comuna

-:albi, jud. Galati,la orele 18.00.

Din totalul de 14 consilieri in functie, prezenli in unanimitate. Secretarui
. --,rnei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita, presedinte de

: -.:rta desemnat este domnul consilier Corciva Mihai, convocarea facandu-se in
: -----er legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei
-' =:ioare, din data de 12.04.20f6.

Se voteaza procesul verbal din sedinta anterioara -I3 voturi pentru. Se abtine
. .rlierul local Dodu Vasile.

Presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar. Domnul primar propune
.-.:r3a de zi cu urmatoarele proiecte

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru
[ .podarirea comunei Cudalbi.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a
:'.. rcifiului bugetar

Votat pentru- 14 voturi. Adoptat.
: adrul Saptamanii Altfel Scoala Gimnaziala Emil Panaitescu desfasoara o
:tate cu copiii claselor de gimnaziu, in cadrul Consiliului Local Cudalbi.

:ece Ia dezbaterea primului proiect de hotarare privind aprobarea Planului de
- -, -.:'i pentru gospodarirea comunei Cudalbi.

'-'rimar- Drugan Stefan - in proiect sunt reiterate obligatiile cetatenilor si a

- ctatilor comerciale de pe raza comunei Cudalbi referitor Ia normele de- etuire prin prisma curateniei, protejarea mediului. Doriti sa-l citim in totalitate
- - .a-l discutam?

lodu Vasile- sa trecem la discutii
::imar- Drugan Stefan -in cuprinsul planului sunt si sanctiuni. Daca educatia nu

- - rade in ceea ce priveste respectarea normelor normale de convietuire, de rnulte
, rntem nevoiti sa aplicam a doua varianta.

- --- Crihana Elena as veni cu o idee pe marginea aplicarii taxelor si impozitelor
- , :, La cei ce nu respeata folosirea terenului sa le fie majorate taxele cu 500%. Sa

:ialr astfel sa aiba grrja de el. Si a doua problema este amenajarea albiei paraului
.'.. Primarul si-a dat silinta sa faca treaba dar cei de la Apele Romane nu. S-a

', at doar pe jumatate.
- -. Casu - tot de parau vroiam sa intreb. Cred ca ne-au lasat balta.
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I Dodu Vasile- proiectul de hotarare are o importanta deosebita cu concursul:primarului'deriva din aplicarea legii 215 . as dori sa spun ca acest plan de masurirla fel de imporatnt ca planul de investitii. Putem sa discutam foarte mult peectele planului. Acesti copii care astazi sunt alaturi de noi ar trebui sa vada caa adultilor chiar ne pasa de felul in care este gestinata comuna.
\ntohi- in completarea propunerii cu nmaj oir"ude 500% a impozitelor.este usordat amenda dar sa nu uitam cum ii vom colecta. Aceasta masura se intoarceotriva executivului. Sa nu uitam cate gospodarii sunt parasite de cei plecat i afara.ne sunt intretinute. Referitor ra u rn4urea paraurui, sa nu uitam ca o vinatrrtanta o au vecinii care cauta sa exploateze terenul pana inbuzaapei Trebuie sa,egem ca problemgle acestea se pot iezolru doarprin educatie.
i-itanescu- domeniul de aplicare a acestui plan este destul de vast. sunt punctateape toate problemele comunitatii. Amenziie de aici sunt acceptabile fata de celeiegea mediului. Pot fi aplicate. Doar cu corectii ne putem indrepta.
a Nasatse- este un proiect de importanta majora . nu trebuieste neglijat nici un

i,j. 
nt linie de educatie atatamfata buna a lucrurilor am avut proiecte in scoala pe

i 
.qrimal- Drugal 

ftefan- albia paraului este deja subiect de media . factoriircidenti de la nivelul Apelor Romane sunt sens ibilizati doar de implicarea mass-edia. am interveni noi dar legislatia nu ne permite.
- na crihana Elena-la M alul Marae se mai face investitia? Daca nu sa-si i-a:ioscui si sa se realizeze un spatiu verde.
l- p_rimar- Drugan Stefan- contractul de acolo este reziliat de facto..
L' Istrate P' Gheorghe- D. J. 25r cu tronsonul cudalbi- Tecuci v-a fi reabilitat ?. primar- Drugan Stefan- inttape reabilitare pe npcro. cu pornire de la Tulceara la Tecuci.
-' Istrate Gh' Gheorghe- am depus notificare si n-am primit accesul. Mediul nu-a dat voie.
naifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la votrtat pentru- 14 voturi. Unanimitate. Adoptat .
uece Ia dezbaterea celui de al doilea proiect de hotarare privind aprobarea

e la dispozitie in timp util si sunt sume
pe care tot noi l_am aprobat. Comisia

naifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se trece la vottat pentru- 14 voturi. Unanimitate. Ado ptat .
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