
ROMANIA
JIIDETUL GALATI
COMLINA CUDALBI
CONSII-IUL LOCAL

PROCES -VEIIBAL

Inclreiat astazi, 13.08.2018 in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local Cudalbi, care are
loc in Sala de gedinJe a Casei de culturd <Tache Avlamescu > din comuna Cudalbi" iqd.
Galati, la orele 09,00.

Consilierii plezenti sunt in nulnar de 14 din 15 alesi. Lipseste motivat domnul consilier
Caluian Ticu . Secretarul conunei Cr-rdalbi, Albu Constantin, anurta sedinta legal constituita.

Presedinte de sedinta desemnat este doamna consilier Popescu Istrate Nicoleta ,

collvocarea facandu-se in telmen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.
Domnul secretar Albu Constantin, slrpure 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 primal care propurle ordinea de zi
I. PROIECT DE HOTARARo PRIVIND APROB/ RI'A PRoIECTUI-UI SI A CIIELTUTEI,ILoR
LEGATE DE PROIECl'SI DB APROBARE A ACORDULUl DE PARTENERIAI'
PROIECT,,CONSTRUCTII GRADINTTE REGIUNEA SIJD - EST" COd MYSMiS 125154

2. PROIECT DE HOTARARE PNTVIND APROBARI]A RECTII.-ICARII BUGETUI-UI LOCAL AL
COMUNEI CUDALBI, JUDETUL GALATI PE ANUI,2OI8.

Nefiind discr-rtii pe marginea oldinii de zi, se supllne la vot in forma propusa de initiator,
Votat pentru- 14 votuli. Unanimitate.

1. Se pune in discutie primul proiect de hotarare, privincl aprobarea proiectului si a
cheltuielilor legate de proiect si dc aprobare a acordului de parteneriat eROIECT
,,coNSTRUCTTI GRADINITE REGTUNEA SUD - EST" corl Mysrnis 125154

Dl. Plirnar Drugau Stefan- este vorba despre gradinita pe care vlem sa o eciificarn la Casa
pionierului.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare , se trccc la vot.
Votat pentru, l4 voturi, in r"uraniuritate. Adoptat.

2. Se pune in discutie al doilea proiect cle hotararc privincl aprobarca rectificarii
bugetului local al Comunei Cudalbi, judetul Galati , pc anul 2018.

Dl. Prirnal Drugan Stefan- este vorba de sume de bani puse la dispozitie de Consiliul.ludetului
pentru a achtzittona substante antivilale pentru a preintampina plopagar:ea virusului pestei
polcine afi'icane.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare , se trece la vot
Votat pentru, 14 voturi, in unanimitate. Adoptat.
Presedintele de sedinta declara lucralile Consiliului Local Cudalbi inchise.
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