
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA CUDALBI
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Incheiat asta2i,29.0812018 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Cudalbi, care are
loc in Sala de gedinle a Casei de cultura <Tache Avramescu > din comuna Cudalbi. iud.
Galati, la orele 09.00.

Consilierii prezenfi sunt in numar de 15 din 15 alesi. Secretarul comunei Cudalbi, Albu
Constantin, anunta sepinta legal constituita.

Presedinte de sedinta desemnat este doamna consilier Popescu Istrate Nicoleta ,convocarea facandu-sb in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.
Domnul secretpr 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 sedint[ da cuvantul domnului primar care propune ordinea de zi

1' PROIECT DE HOTARARE privind solicitarea crtre Guvernul Rominiei de emitere aunei hotirdri pentru transmiterea suprafetei de 4 HA de teren neagricol, situatl in tarlaua
26,Parcela 437 in domeniul public ar comunei cudalbi, judeful <;al1i

2' PROIECT DE 
-HOTARARE 

privind aprobarea rectificirii bugetului local al Comunei
Cudalbi, judeful Gal[fi pe anul20lg

3. Discufii si interpelflri

Nefiind discutii pe mafginea ordinii de zi, se supune la vot in forma propusa de initiator.
Votat pentru- 15 voturl. Unanimitate.

I ' Se pune in disputie primul proiect de hotarare, privind solicitarea crtre Guvernul
Romflniei de Qmitere a unei hotirflri pentru transmiterea suprafetei de 4 HA de
teren neagrtcQl, situatd in tarlaua 26rParcela 437 indomeniul public al Comunei
Cudalbi, judeful Galafi
Dl' Primar Drupan Stefan- este vorba despre terenul de la Liceul Tehnologic si de care
avem nevoie s{ fie in proprietatea noastra pentru demararea unor proiecte pe
infrastrucrura sbolara.

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare , se trece la vot.
Votat pentru, l5 voturli, in unanimitate. Adoptat.

e hotarare privind aprobarea rectificarii
detul Galati , pe anul20lg.
care le-ati avut la dispozitie, mai venim si cu
le cu salariile in trimestrul patru.
tarare, se trece la vot

ie la manifestarile ocazionate de Sarbatoarea
rminata. La sediul primariei noi se lucreaza.



dar sa speram ca macar la anul sa fie gata. s-a avizaL si procedura de
de pompieri. Canalizarea este infazade achizitii

- ce stiti despre demararea lucrarilor laDJ 251 spre Tecuci.?
- stiu ca sunt infaza de achizitie si atribuire a lucrarii,

Dl Antohi Tan
Dl, Primar Drugan
centarl. Este scumpa cordarea. Nu stim cati consumatori vom avea.
Nemaifiind discutii intele de sedinta declara lucrarile Consiliului Local Cudalbi inchise.

PRESEDINTE DE

Nu in ritmul vrut de
achizitie pentru masi
Dl Vitanescu Marice
Dl, Primar Drusan S

POPESCU ISTRA
EDINTA
NICOLETA

ce stiti despre posibilitatearacordarii comunei la reteaua d,e gazmetan?
tefan- prin proiectul sMART poate facem proiectarea si un tronson

SECRETAR COMLINA
ALBU CONSTANTIN


