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PROCES -VERBAL
Incheiat astazi,27 .06.2018 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Cudalbi,
in Sala de gedin{e a Casei de cultur'6 <<Tache Avramescu > din comuna Cudalbi,
jud. Galati, la orele 09.00.
Consilierii plezenti sunt in numar de 14 din 15 alesi, Lipseste motivat doarnna Istrate
Tita. Secretarul comunei Cudalbi, Albu Constantin, anlrnta sedinta legal constituita.
Presedinte de sedinta desemnat este dornnul consiliel Mihalache Adrian ,
convocarea facandu-se in tennen legal si toti consilielii cunosc aceasta convocare.
Domnul secretar Albu Constantin, supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Plocesul velbal al sedintei anterioare este votat de un nr. de 14 consilieri. Unanimitate.
Presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar care propune ordinea de zi
l.Proiect de hotarare privind: aprobarea rectificirii bugetului local al comunei
Cudalbi, jude{ul Galafi pe anul2018.
Primarul retlage proiectul de pe ordinea de zi si propune spre discutie
-proiectul de hotarare privind: aprobarea acordului de infratire intre comuna
Cudalbi, judetul Galati si comuna Pelivan, Raionul Orhei , Republica Moldova
Nefiind discutii pe marginea ordinii de zi si propllnerea domnr.rlui primar se supune la
vot . Votat pentlu 14 consilieli. Unanirnitate. Adoptat
1,Se pune in discutie proiectul cle ltotarure privind: aprobaren ncortlului de infrutire intre
conxuna Cttdnlbi, judetul Gulati si comuns Pelivan, Rctiottttl Orhei , Republica Moldovu
Dl. Primar Drugan Stefan- am retras proiectul de rectif-rcare de pe ordinea de zi fiindca nu
suntem in concordanta cu destinatia unor sume pentru derularea proiectului SMART.
Oricurn avem in vedere Liceul , sa putem sa-l moderntzam dar sa facem solicitarile pe Scoala
Gimnaziala sa putem sa ne pliem pe Ghidurile solicitantulr,ri.
Refelitor la proiectul de hotalare privind aprobarea acordului de inl'ratire intre comuna Cudalbi.
judetul Galati si cornuna Pelivan, Raionul Orhei , Republica Moldova, va informez ca aceasla
initiativa s-a dezvoltat dupa o intalnire cu un grup de primali din localitati din Republica
Moldova cu un grup de plimari din judetul Galati. Relatiile vor f,r in mod special pe iatura
culturala dar nu dam inapoi daca se pune ploblelna pe dezvoltarea unor proiecte comune care sa
vrzeze si latura economica si sociala.
Dl. Dodu Vasile- confirm ca astfel de incercari s-au mai facut inclusiv prin mijlocilea ACoRului si consider ca este benefic pentru ambele parti. Nu putem nega faptul ca nu suntem fi'ati dal
vitlegiile istoriei ne-au facut sa fim despaltiti. Astept cu inteles sa vedem copii de pe ambele
maluri ale Prutului sa evolueze pe aceiasi scena in cadrul programelor artistice din cadrul
schimbulilor culturale.
Dl Antohi Tanasache- ca orientare geografica unde se afla localitatea Pelivar-r?
Dl. Primar Drugan Stcfan -carn in dreptul judetului Iasi. Are o populatie in jur de 4,000 de
locuitoli si are doua localitati componente. Au doua sarbatoli locale, Una in mai denumita
care ar'e loc
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Tflrgul Ciobanilor si una pe 12 august. Vrem ca si autoritatile de acolo sa ne onoreze cu prezenta
cu ocazia sarbatorii comunei noastre. Sta in puterea noastla sa le dam o mana de ajutor. Sunt in
situatia cand chiar au nevoie de o mana intinsa. Nu va spun ce fel este sistemul de invatamant la
nivel de infrastructura. Scolile sunt mici si cu cadre didactice calificate in numar insuficient.
Dl Vitanescu Maricel- laudabila initiativa. Speram sa ne ajute in implen:rentare de proiecte
transfrontaliere. Totusi cred ca trebuie sa facem demersuri de infratile si cu localitati din
Occident. Poate ne impaltasesc din experienta lor,
Dl. Pn"imar Drugan Stefan - nu este o initiativa de lepadat, Vom discuta si pe acest aspect in
intalnirile pe care le vom avea cu factorii decidenti.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supllne la vot. Votat pentru 14
consilieri. Unanimitate. Adoptat.
Discutii si interpelari
Dl Gradea Ion- am aprobat delegarea serviciului de apa si ne asteptaln ca pararnetrii acestui
serviciu sa creasca. Insa avem probleme mai mali ca inainte. Nici calitativ si nici cantitativ
selviciile oferite de cei de la Apa Canal nu satisfac populatia comunei" Vrem ca in cadrul
Consiliului Local sa se discttte cu un reprezentant al societatii. Sa se faca o informare privind
serviciile la nivelul comunei. Si dolirn ca atunci cand apa firnrzata nu se ridica la parametrii
minimi de calitate sa f,rm informati ca si consumatori.
Dl. Primar Drugan Stefan -s-a discutat in cadrul CA al societatii ca la nivel de Cudalbi sunt pe
pierdere. Sa speram ca dupa ce se termina contorizarea si investitiile pe care le fac sa se
diminueze problemele legate de cantitatea si calitateaapei livrate. Este o problema si trebuie
rezolvata de Apa -Canal. Cat despre interpelarile cu continuarea luclarilol la primalia noua va
informez ca este o disputa intre proiectant si constructor. Sper sa avern o pozitie amiaibila si sa
deblocam situatia ivita.
Dl Vitanescu Malicel- ce ne puteti spune desple regimul terenului cie la Scoala Profesionala.
Dl. Plimar Drugan Stefan- nu avem alta varianta decat sa incercam sa-l aducem in administalea
comunei. Despre gradinita noua va informez ca suntem in corespondenta cu factorii deciz.ionali.
Dal nici la blocul ANL nu vreau sa renunt. Mai este o problerna de lransat si anume
valorificarea prin forma dorita de dumneavoastra a terenului si constructiilor fostei ferme
zootehnice a CAP Cudalbi IL Nu e normal sa nu incasam bani de acolo^
D-na Clihana Elena- vreau sa stiu daca grupul sanitar de la Autogara este functional.
Viceprimarul comunei - este functional. A fost o avarie la lacordr-rl de apa dar s-a rezolvat.
Nemaif,rin iscutii presedintele de sedinta declara lucrarile Consiliului Local Cudalbi inchise.
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