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Incheiat astazi,05.04.2018 in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local Cudalbi,

are ioc in Sala de qedinJe a casei de culturd <Tache Avramescu > din comuna cudalbi,

Galati. la orele 16.00.

Consilierii prezenti sunt in numar de 14 din 15 alesi'

Mitica, Dodu Vasile. Secretarul comunei Cudalbi, Albu
Lipseste consilierii: Mihalache

Constantin, anunta sedinta legal

Cudalbi inchise

constituita.
presedinte de sedinta desemnat este domnul consilier Gheonea Nita , convocarea

facandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare'

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare"

procesul verbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de 13 consilieri. Unanimitate'

Presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar care plopune ordinea de zi

l.proiect de hotarare privind: aprobarea rectificirii bugetului local al comunei

Cudalbi, judeful GataJi pe anul2018 si modificarea listei de investitii.
Nefiind Ait",riii pe marginea suplimentarii ordinii de zi se supune la vot ' Votat pentru

I 3 consilieri. Unanimitate. Adoptat
LSe pune in discutie proiectul cle hotsrire privincl aprobarea rectfficdrii bugetului locul al

cominei Cudulbi, juielul Galali pe anul 2018 si modiJicarea listei de investitii.

Dl. primar Drugan Stlfan- doiim sa demaram proiectarea la campusul pentru liceu. Si dorim si

achrzitionarea unui autoturism cu care sa putem iesi din judet. Nu putem sa stam pe marginea

drumului ca ni s-a defectat masina. Totodata dorim sa avem sume pentru cofinantarea proiectelor

pe care le derulam.
Dl Gradea Ion- daca ne puteti'spune ceva despre proiectr.rl cu achizitia masinii de pompieri'

Dl. primar Drugan Stefan- uu pot informa ca in cursul lunii ianuarie s-a urgentat anahza

dosarului depus L an'n Constanta. S-a efectuat si vizita in teren. Sa speram ca intro luna se va

semna si contractul de finantare.
Dl. Corciova- comisia nr, I da aviz favorabil proiectului de hotarare'

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 13

consilieri. Unanimitate. Adoptat.
Nefiind discutii, presedintele de sedinta deciara lucarile Consiliului Local
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