ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLNA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
Incheiat asta2i,28.03.2018 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local
Cudalbi, care are loc in Sala de gedinle a Casei de culturd <Tache Avramescu > din
comuna Cudalbi, jud. Galati, la orele 09.00.
Consilierii prezenti sunt in nulnar de 14 din 15 alesi. Lipseste d-na consilier
Popescu Istrate Nicoleta. Secretarul cornunei Cudalbi, Albu Constantin. anunta
sedinta legal constituita.
Presedinte de sedinta desemnat este domnul consilier Gheonea Grigore ,
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 14 consilieri. Unanirnitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar care propune ordinea de zi
1. Proiect de hotirdre aprobarea principalelor manifesta{ii cultural - artistice, sociale gi educative
care se desf[qoari in comuna Cudalbi pe anul20l8;
2. Proiect de hotflrAre privind aprobarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, indicatorilor
tehnico-economici gi devizului general pentru investitia ,,INFIINTARB RETBA CANALIZARE
MENAJERA PE STR. ANTON NBGRUT, SAT CUDALBI, CoMUNA CUDALBI, JUDETUI,

3.

GALAII,,;

Prezentarea raportului follow-up, inregistrat la entitatea verificati sub nr. 1444123.02.2018

9i

valorificat prin Decizia nr.231201711115.03.2018 de prelungire a termenului de ducere la
indeplinire a misurilor dispuse pinfl la data de 30.06.2018;
Discufii qi interpellri.
Nefiind discutii pe rnarginea suplirnentarii ordinii de zi se supune la vot . Votat
pentru 14 consilieri. Unanirnitate. Adoptat
1.Se pune in discutie proiectul de hoturure privind aprobarea principalelor munifestc(ii
culturul - artistice, sociale Si educative care se deffisoard tn comuna Cuttalbi pe anul
2018;
Dl. Primar Drugan Stefan- prinprezentul proiect dorim sa avem punctate si bugetate
principalele rnanifestatii cultural aftistice si astefel sa existe conditii de desfasurare in cele
mai bune conditii.
D-na Crihana Elena- in caztl in care scolile au in derulare activitati cultural artistice si
necesita sume rnici pentru desfasurarea actiunii, ne putem adresa sa fim sprijiniti?
Dl. Primar Drugan Stefan- nu cred ca s-a pus problema sa nu fiti sprijiniti in astfel de
demersuri benefi ce cornunitatii.

Dl Dodu Vasile- cum s-au gandit cheltuielile la plafonul de 70.000 lei pentru sarbatorile
comunei? Aveti contracte incheiate cu vreo firma pana acum?
Dl. Primar Drugan Stefan- anul trecut ne-am inchis pe plafonul de 60.000 de lei si din
discutiile cu impresarii arn qezut ca ajung. Au ajuns pentru programul artistic, insa pentru
focul de artificii a trebuit sa recurgem la spons orizari. Facem imbinari intre diferite
categorii de artisti pentru a multumi cat mai mult din publicul care participalamanifestare.
Numai scena cu sonorizarea costa 2.000 de euro.
Dl. Corciova- comisia nr. I da aviz favorabil proiectului de hotarare. Vin in schirnb cu o
propunere. Sa fie difuzat programul pe Etno TV.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat
pentru 14 consilieri. Unanimitate. Adoptat.
2.Se pune in discutie proiectul cle hotarnre privind aprobarea stucliului de fezabilitate,
proiectului teltnic, indicatorilor tehnico-economici Si deviaului general pentru investitia
,,INFIINTARE RETEA CANALIZAR.E MENAJEfuT PE STR. ANTON NEGR(]T, SAT
CUDALBI, COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALA|I ";
Dl. Primar Drugan Stefan- avem in vedere racordarca strazii ce uneste cele doua
nragistrale de canalizare. A fost omisa de la proie ctarca initiala.
Dl Dodu Vasile- vad ca s-a tinut cont de ordinea normala a investitiilor si sa fie puse
utilitatile inainte de dalarea santurilor de scurgere.
Dl Gradea ron- care este solutia tehnica de traversare aparaului Geru?
Dl. Primar Drugan Stefan- nu este nici o subtraversare. Fiecare tronson de strada se v-a
intepa in magistarla cu care se intersecteaza.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat
pentru 14 consilieri. IJnanimitate. Adoptat.
3. Prezentarea raportului follow-up, tnregistrat la entitatea veriJicatii sub nr.
1444/23.02.2018 Si valorfficat prin Decizia nr,23/2017/l/15.03.2018 cle prelungire a
termenului de ducere Ia indeplinire a mdsurilor dispuse pinii la data de 30.06.2018;
Dl. Primar Drugan Stefan- asa cum stiti avem masuri impuse in urma misiunii de audit
extern, efectuata la UAT Comuna Cudalbi de catre Camera de Conturi a judetului Galati.
O parte din masuri le-am dus la indeplinire si alta parte sunt contestate atat de noi ca si
entitate verificata cat si de unii angajati care s-au considerat nedreptatiti de masurile luate
de noi in urma masurilor impuse la Sectia de Contencios Administartiv din cadrul
Tribunalului Galati. O solutie s-a conturat in urma acestei auditari: sa fim atenti la
procedurile fiscale si administrative. Ne vom corela actiunile de ducere la indeplinire a
masurilor trasate atat ca urmare a solutiilor date de instanta cat si prin prisma raportului
follow-up prezentat azi in fata dumneavoastra.
Dl Gradea lon- am vazut ca este incriminat depasirea pragului de 3Yo la proiectare si
inginerie in cadrul devizului general la investitiile de asfaltare de pe Valea Satului. S-a
incalcat astfel standardele de cost?

Dl. Primar Drugan Stefan- aceste cheltuieli au fost platite de rninister. Oare daca era
ceva nelegal s-ar fi acceptat laplata astfel de sume? Si in cadrul textului de lege,
standardul de cost vine ca o recomandare si nu are caracter imperativ. Nu este vina noastra
ca nu s-au actualizat influentele economice asupra standardelor asa cufir era prevazut in
legislatie si anume la doi ani.
Discutii.

Dl. Primar Drugan Stefan- din discutiile avute cu dl, Cioromila, directorul Liceului
Tehnologid, se doreste demararea unei actiuni prin care vrerl sa inf,rintam un Campus in
cadrul liceului, situat pe vechiul amplasament de la Scoala Profesionala. Va cer acordul de
principiu sa demaram proiectare a si avizarea investitiei. Avem nevoie ca proiectarea sa se
faca de noi si astfel vom creste punctajul cand vom accesa fondurile necesare. Suma
necesara acum se ridica la 80.000 de lei.
D-na Crihana Elena- constructia acestui campus chiar este o prioritate. S-a mai incercat
infiintarea acestui campus si in anii din urma. Ar fi pacat sa nu folosim aceasta
oportunitate. Liceul trebuieste sa-si desfasoare activitatea intrun mediu propice si la
standardele impuse invatamantului de calitate. Localul scolii nr. 2 este si insuficient si
impropriu desfasurarii normale a activitatii didactice. Daca ne irnplicam in fundarnentare
nu se poate sa nu fim castigatori. Deci, ca o concluzie dorim demararea acestui proiect.
Dl. Vitanescu Maricel- vis a vis de proiectare trebuieste avut in vedere ca aceasta
cheltuiala este eligibila in cazul in care proiectul este declarat castigator.
Dl Antohi Tanasache- ma bucur daca se fac eforturi sa se demareze astfel de investitie.
Trebuie sa riscatn sa putem castiga ceva pentru comunitate, Copiii nostri merita conditii de
studiu dintre cele mai performante.

Dl Dodu Vasile- ma alinii colegilor mei si sa dam un vot de principiu demararii acestei
initiative. Este binevenit acest proiect prin crearea de perspective benefice localitatii
noastre. Prin asezarea comunei in centrul judetului suntem o alternativa la orasele mari. Si
este normal sa construim un liceu nou, la standardele actuale activitatii didactice. Ne
dezvoltam si noi prin impletnentarea acestei investitii. Nu este oportuna astfel de investitie
in localitati mici, cu deficit de copii in cadrul structurii de populatie.
Dl Vitanescu Maricel- ca un argument in demararea de astfel de proiecte si ca ele sunt bine
prirnite de copii, este si faptul ca se construieste un solar pe structura metalica unde vom
face practica .
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara lucarile Consiliului Local Cudalbi
inchise
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