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PROCES.VERBAL

Incheiat astazi,26.04.2018 in cadrul sedintei ordinara a Consiliului Local Cudalbi,

care are loc in Sala de gedinJe a Casei de culturd <Tache Avrarnescu > din comuna Cr"rdalbi,

jud. Galati, la orele 09.00.

Consilierii prezenti sunt in numar de 15 din 15 alesi. Secretarul comunei Cudalbi, Albu

Constantin, anunta sedinta legal 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 15 consilieri. Unanimitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar care propune ordinea de zi

l.Proiect de hotarare privind: privind aprobarea Planului de masuri pentru
gospodarirea comunei Cudalbi
Nefiind discutii pe marginea ordinii de zi se supune la vot . Votat pentru 15 consilieri.
Unanimitate. Adoptat

Dl. Primar Drugan Stefan propune suplimentarea ordinii de zi cu:

Proiect de hotarare privind: aprobarea Planului anual de evolu{ie a taril'elon la apa gi

canalizare pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
gi apa uzatil in jude{ul GalaJi, in perioada20IT-2023
Nefiind discutii pe marginea suplimentarii ordinii de zi se supune la vot " Votat pentru 15

consilieri. Unanimitate. Adoptat
1.Se pune in discutie proiectul de ltotarure privind uprobarea Plunului cle masuri pentru
gospodarirea comunei C udalbi
Dl. Corciova Mihai- comisia nr. 1 a dat aviz favorabil in urma anahzei proiectului de hotarare.

Speram ca odata cu infiintarea Politiei Locale problema deseurilor de orice fel sa fie contarcarata

in cea mai mare masura.
Dl. Dodu Vasile- va rog sa ne faceti cunoscut cum decurge preselectarea materialelor reciclabile.
Cine se ocupa, ce cantitati aurezultat si ce sume s-au incasat.
Dl. Primar Drugan Stefan- avem contract pe un an cu o firma pentru preluarea selectiva a

materialeleor reciclabile. Nu ne platesc nimic pentru materialele achrzitionate dar ne-au pus la
dispozitie gratuita containerele de preluare primara, Este un contract de proba. La anul dorim sa

colaboram cu alta firma, care ne da ceva banuti mai multi si ne vom descurca noi cu
confectionarea containerelor. Cautam sa achizitionam o presa de compactare a Deseurilor
reciclabile. Cat priveste Politia Locala se observa ca se doreste desfiintarea acestei formatiuni
chiar si acolo unde deja functioneaza de ceva timp.oricum, prin aplicarea prezentului
Regulament avem posibilitatea sa dam si sanctiuni,
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 13

consilieri. Unanimitate. Adoptat.



2.Se pune in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolu(ie a

tarifelor la apa qi canalizare pentru irnplementarea Proiectului rcgional de dezvoltare a

infrastructurii de apa qi apa uzat[ in judeful Galafi, in perioada20IT-2023.
Dl. primar Drugan Stefan- este vorba de influentele pretuluila apa dtn cauza cresterii salariilor si

pretului la energie. Se lucreaza la contorizarea electronica.

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 15

consilieri. Unanimitate. Adoptat.
Discutii si interpelari
Informare privind demararea investitiei la Stadionul comunei.

Dl Antohi Tanasache - este o investitie benefica pentru comunitate. Avem sanse sa fim in Liga

apatra si ne trebuieste un stadion cu imbunatatiri.
Dl. Dodu Vasile- cunosc bine zona. Atat din rostura de edil cat si din cea de parlicipant la

actiunile sportive ce s-au desfasurat de-a lungul vremii pe acest stadion, Este normal ca

investitiile sa se faca pe bani publici, cu contributia intregii comunitati si sa avem un lucru

facut gospodareste.
Dna Crihana Elena - este benefic acest demers avand in vedere si perspectiva implementarii

proiectului cu liceul. Dar as vrea sa stiu si demersul cu confectionarea costumelor populare in

ce stadiu este?

Dl. Primar Drugan Stefan- s-au facut demersuri la Centrul Cultural Judetean si s-a stabilit forma

in care vor fi confectionate, Vrem motive populare autentice pentru zona Covurlui. Sa speram

ca in doua luni le vom avea facute.

Viceprimarul comunei Gheonea Grigore- va informez ca groapa ecologica de la Crucea in

.rrrund nu mai primeste deseuri menajere. De aceea preluarea selectiva a deseurilor ar fi o

solutie in micsorarea cantitatii de gunoi llrata.
Dl. Corciova Mihai- vreau sa stiu in ce stadiu suntem cu construirea primariei noi.

Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara lucarile Consiliului Local Cudalbi inchise

Dl. Primar Drugan Stefan- cautam solutii sa continuam investitia " proiectantul general este

intrat in insolventa si nu are cine semna diferite documente. Speram sa deblocam situatia cat

mai curand. ce va spun sigur este ca aceasta investitie se va face.

Nemaifiind discutii 
-presedintele 

de sedinta declara lucrarile Consiliului Local Cudalbi inchise'
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