
ROMANIA
JTIDETUL GALATI
COMLII\TA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Incheiat astazi,i"4,Oe .ZOl8 in cadrul sedintei de indata a Consilir,rlui Local Cudalbi,
care are loc in Sala de gedinte a Casei de culturd <Tache Avramescu > din comuna Cudalbi.
jud. Galati, la orele 09.00.

Consilierii prezenti sunt in nulnar de 13 din 15 alesi. Lipsesc domnii consilieri Antohi
Tanasache si Mihalache Mitica. Secletar'ul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta
legal constituita.

Presedinte de sedinta desemnat este doamna consilier Istrate Tita, convocarea
facandu-se in termen legal si toti consilielii cunosc aceasta convocare.

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Plocesul verbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de 13 consilieri. Unanimitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul domnului viceprimar aarepropune orclinea de zi

l.Proiect de hotarare privind asocierea comunei Cudalbi, prin Consiliul Local
al comunei Cudalbi din jude{ul Galafi cu Unitatea Administrativ Teritoriali
comuna Matca din judc(ul Gala{i, prin Consiliul Local Matca, in vederea
acceptdrii acesteia din urm[, in calitate de membru al Asociafiei de Dezvoltare
Intercomunitari ECOSERV Gala{i

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea cofinantarii in urma participarii UA'l'
Cudalbi in calitate de partener in cadrul proiectului ,,Dezvoltare integrata in
Cudalbi,Judetul Galati,, ,conform Act Aditional nr.3 la Contractul de finantare
nr.52264131.08.2017 (cod SMIS 101892)

Nefiind discutii pe marginea ordinii de zi se supune la vot . Votat pentr-u l3
LSe pune in discutie proiectul de hotarnre privind asocierea comunei Cudalbi, prin
Consiliul Local. al contunei Cudnlbi din jucle(ul Galali cu (Initateu Aclndnistrntiv
Teritoriuld comunfl Matca din judelul Galali, prin Consiliul Locul Matcu,in veflerea
ucceptdrii acesteia clin urmd, tn culitute de membru nl Asocialiei cte Dezvolture
Inte r com unitar d E C O SERV G alali ;

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 13
consilieri. Unanimitate. Adoptat.

2.Se pune in discutie proiectul cle hotarure pentru aprobareu cofinnntorii in urma participarii
UAT Cudalbi in calitate de partener in cudrul proiectului ,,Dezvoltare integratn in
Cudulbi,Judetul Galati,, ,conform Act Aditionsl nr,3 la Contructul clefinantare
nr.52264/3 1.08.201 7 (cod SMIS 101 592)

D-na contabil Melinte Constanta prezinladetalii ce privesc continutul proiectr,rlui cle hotar.are,
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pcntru 13
consilieri. Unanimitnte. Adoptat.
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