
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCts,S -VBRBAI,

Incheiat asta2r,30.05,2018 in cadrul sedintei ordinara 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 numa-r- de 15 din 15 alesi. Secretalul comunei Cr"rdalbi, Albu

Constantin, anttnta sedinta I e gal constitr-rita.

presedinte de sedinta desemnat este domnul consilier Gradea Ion , convocarea

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

Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot plocesul velbal al sedintei anterioale.

pr.ocesul verbal al sedintei antelioare este votat de un nr. de 15 consilieri. Unanimitate'

Pr.esedintele de sedinta da cuvantul domnulr.ri primar cale pfopune ordinea de zi

1. PROIECT DE I{OTAnArui privind completarea inventarului bunurilor

care alcituiesc domeniul privat al comunei Cudalbi;
Z. pROItrCT DE HOTAnAnp privind aprob:rrea contului de incheiere a

exercifiului bugetar Pe anul2017 ;

3. pI{OIEaT DE HOTARAnB privind aprobarea Regulamentului - cadru de

organizare qi funcfionare al compartimentului de asistenj6 sociald organizat la

nivelul comunei Cudalbi, jude{ul Gala{i ;

4. p11OIECT DE I{OTAnAnp privind ini{ierea procedurii de inchiriere prin

licita(ie publici a 2 suprafete inierbate aflate in proprietatea privati a Comunci

Cudalbi;
5. PROIECT Dll HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul

2018.
6. Discufii qi interPeliri.

Nefiild aiscgtii pe malginea orclinii de zi se slrpllne la vot . Votat pentru i 5

consilieli. Unanimitate" Adoptat
Dl. Primar-Drugan Stefan propune suplimentarea ordinii de zi ct't:

Proiect de hotarare Privind
Nefiind discutii pe marginea suplimentarii ordinii de zi se supune la vot . Votat pentru 15

consilieri. Unanimitate. Adoptat
1.Se pune in discutie proieclul de hoturore privin.cl comltletureu inventurului hr'rnurilor care

ulcdttdesc domeniul privut al contunei Cudulbi;
Dl. primar Drugan St"fun- este vorba despre suprafata de teren de la fAnalul de la fostul CAP II'

Este situat vecin cu T108.
Dl Gradea Ion- nu este deja in publicnl comunei?

Dl, primar Drugan Stefan- pana acum nu a fost plins nicaieli. Avem nevoie de o investitie pe el

si de aceasta il trecem in privatr'rl comunei,



Dl Antohi - avem experiente cu telenuri ce nu le avem in proprietete. Este bine ca se face

ordine in patrimomu.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotanare se supune la vot. Votat pentru 13

consilieri. Unanimitate. Adoptat.
2.Se pune in iliscutie proiectul cle hoturare privinrl aprobureu contului de inclteiere a

exerciliului bugetar pe anul 2017 ;
Dl Gradea lon- in contul 42.02 este o suma de zece orL mai mare decat la cheltuieli pe acelasi

capitol. Este corect?

Dl. primar Drugan Stefan- Da. Este vorba de alocare pe proiectui de investitii pe asfaltare. Si

sumele sunt alocari si plati efective.

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

consilieri. Unanimitate. Adoptat.
3.Se pune in cliscutie proiectul cle hoturare privind uprobureu Regulumentului - cudru de

orguiizare Si funclionare ul compurtimentul.ui cle asisten.lit socictlit organiz.nt lu nivel.ul

comunei Cudalbi,iuclelul Guktli ;
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru 15

consilieri.
4.Se pune in iliscutie proiectul cle hotarare privind ini\ierea procedurii de incltiriere prin

licititrie pubticii a 2 suprufete inierbate uflate in proprietateu privutd a Comunei Cudalbi ;

Dl Corciova- comisia economica a dat avtz favorabil proiectului de hotarare.

Dl Antohi - sunt de acord cu initiativa dar nu stiu daca se va prezenta cineva la licitatie avand

in vedere pletul.
Dl Gheonea Nita- pe ce perioada este inchiliata?
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot. Votat pentru

15 consilieri. Unanimitate' Adoptat.
S,Se pune in discutie proiectul de hotarure privind rectfficareu bugetuh.ti l.ocul pe unul 20]8.

Nefiind discutii pe marginea proiectului cle hotarare se supune la vot. Votat pentru 15

consilieri.
Discutii si interpelari
Dl Gheonea Nita- curn a fost nominalizat reprezentantul Consiliului Local in Comisia de

negociere a salariilor la Liceul tehnologic? De ce la toate comisiile sunt doar reprezentanti ai

PSD?
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declala lucarile Consilir'rlui Local Cr-rdalbi 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.

Nemaihind discutii presedintele de sedinta declala lucrarile Consiliului Local Cudalbi inchise.
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