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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 13.05.2021, ora 9.00 

În şedinta ordinară a Consiliului Local al comunei Cudalbi, Judetul Galaţi, 

convocata de primarul comunei Cudalbi, prin Dispozitia nr. 225/ 07.05.2021. 

Lucrările şedintei se desfăşoara respectând normele sanitare impuse de legislatia 

aprobată pentru gestionarea Covid 19 respectând distanţarea socială, în cadrul sălii de 

şedinţe din cadrul Primăriei Comunei Cudalbi. 

Preşedintele de şedinţă desemnat este doamna consiler Ioneta Curteanu. 

Consilierii prezenţi sunt în număr de 12 din 15 alesi. Lipsesc domnii consilieri 

Crăciun George, Pârlica Ion şi doamna consilier Arion Gabriela. 

La şedinţă participă: dl. Grigore Gheonea, primarul comunei Cudalbi, secretar 

general Albu Constantin, dl. administrator public Gradea Ion, d-na Melinte Constanţa, 

consilier superior în cadrul biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale, executări 

silite precum şi domnii Stănică Ambrinoc si Hotnogu Gheorghe. 

Ordinea de zi a ședinței : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  al comunei 

Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2021 ; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile în anul fiscal 2022 conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, indexate cu rata inflaţiei; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pe anul 2020. 

Dl. Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

Proiect de hotărare privind aprobarea Proiectului tehnic, a devizului general şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

“AMENAJARE PARC, COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI” 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi: 12 voturi, APROBAT. 

 

Doamna Ioneta Curteanu, președinte de ședință, declară deschisă ședința ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Cudalbi. 

Doamna președinte solicită secretarului general al comunei Cudalbi sa verifice 

prezenta consilierilor locali. 

Secretarul general Comunei Cudalbi verifica nominal prezenta consilierilor. 

Se supune la vot  procesul verbal din ședința anterioară. Deoarece nu sunt intervenții,  

procesul verbal al sedinței din data de 19.04.2021  se aprobă în unanimitate 

În continuare, doamna președinte dă citire ordinii de zi a ședinței. Se supune la vot. Se 

aproba în unanimitate. 



 

1. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  al 

comunei Cudalbi, judeţul Galaţi pe anul 2021;  

Dl. Primar invită pe doamna Melinte Constanţa, consilier superior în cadrul biroului 

Contabilitate sa prezinte proiectul privind rectificarea bugetului: 

”Ca urmare a şedinţei consiliului judeţean din data de 20 aprilie 2021, care a avut loc după 

aprobarea bugetului iniţial, se impune rectificarea bugetului local al comunei Cudalbi ca 

urmare a aprobării sumei de 500.000 lei . Punctul doi al rectificării se referă la contractul 

pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de 

înregistrare sistematică iniţiate de UAT-uri pentru sectoare cadastrale. Al treilea punct se 

refera la cheltuielile legate de centrul de vaccinare din comuna Cudalbi, respectiv suma de 

310.000 lei, cheluieli materiale şi de personal, ce vor fi decontate de către DSP” 

 

Nefiind discuţii, se trece la votarea proiectului de hotărâre 

Votat în unanimitate cu 12 voturi PENTRU. ADOPTAT. 

 

 

2. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, indexate cu rata inflaţiei. 

Dl Corciova Mihai: Ceea ce trebuie să reţinem, şi să anunţăm cetăţenii, este că, în anul 2021, 

impozitele vor creşte doar cu rata inflaţiei 2.6%, aceasta fiind  o obligaţie conform  Codului 

Fiscal; 

Dl. Primar Gheonea Grigore: singura modificare va fi creşterea taxei auto cu 10%. 

Nefiind discuţii, se trece la votarea proiectului de hotărâre 

Votat în unanimitate cu 12 voturi PENTRU. ADOPTAT. 

 

3. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar pe anul 2020 

 

Nefiind discuţii, se trece la votarea proiectului de hotărâre. 

Votat în unanimitate cu 12 voturi PENTRU. ADOPTAT 

 

4. Se prezintă proiectul de hotărare privind privind aprobarea Proiectului tehnic, a 

devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie “AMENAJARE PARC, COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI” 

Dl. Dodu Vasile: “Aş dori sa întreb pe dl Primar, concret, în ce constă acest proiect”.  

Dl. Primar Gheonea Grigore : “Am plantat deja copacii deoarece este indicat sa fie 

pantaţi inainte de înmugurire. Acesti copaci au fost aduşi de la o pepiniera de stat din 

Călăraşi. În zilele următoare va fi realizată împrejmuirea, vor fi turnate în jur de 360 mp 

de alei, în mijloc se va amenaja un rondou cu 4 felinare, vor fi montate 30 de bănci şi 30 

de coşuri de gunoi, se va realiza iluminatul pe modelul celui de la cimitir,  si se va semăna 

gazon. Obiectivul va fi supravegheat cu camere video”+ 

 

Doamna președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 

Votat în unanimitate cu 12 voturi PENTRU. ADOPTAT 



 

5. Discuţii si interpelari. 

Dna. Chebac Elena Simona: Dacă mai sunt bani disponibili în bugetul local, aş propune să 

se faca ceva cu intrările şi ieşirile din localitate, care arată destul de rău în prezent, precum si 

cu trotuarele. 

Dl. Primar Gheonea Grigore  Vom face  dalarea şanturior, apoi vom face trotuarele. În ceea 

ce priveşte intrarea în localitate vom lua măsuri pe viitor, pe moment este nevoie de acel teren  

pentru depozitarea pământului de la canalizare, aceasta fiind doar o soluţie provizorie.  

Dl. Dodu Vasile: Foarte bine a punctat colega mea în legatură cu intrările în localitate, acestea 

fiind niste cărti de vizita pentru comuna noastră. Aş vrea, cu această ocazie, să îi adresez o 

rugăminte punctuală domnului primar, şi anume, să luati cele două coloane de arhitectură din 

beton, care eu consider ca sunt niste monumente de arhitectură, şi să le mutati la limita 

intravilanului.  

Dl. Primar Gheonea Grigore : Vom lua în considerare propunerea dumneavoastră, eu m-am 

gândit să le vopsim în tricolor şi să rămână pe poziţie, iar la limita intravilanului să construim 

altceva. Dar la momentul respectiv vă voi cere părerea şi  va voi invita să luăm împreuna 

decizia.  

Acum aş dori sa ascult pe dl Stanică Ambrinoc. 

Dl. Stănica Ambrinoc: Împreună cu dl. Hotnogu Gheorghe, suntem aici pentru ca ne dorim 

un dialog cu autorităţile. Deşi, poate, este o problemă mai greu de gestionat,  ne dorim o 

cultură a dialogului, pe care noi chiar vrem sa o facem. 

Dl. Primar Gheonea Grigore  În ceea ce priveşte legătura cu cetăţenii, consider că aceasta 

este datoria consilierilor locali să o facă. 

 

Ca urmare a dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi si aprobarea lor în 

unanimitate, domnul președinte declară închise lucrările ședinței. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ  

         Ioneta CURTEANU                              SECRETARUL GENERAL DELEGAT  AL 

                                                                                UAT COMUNA CUDALBI 

                                                                                                  Camelia - Ionela TIRON 

 


