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   Incheiat astazi 19.04.2021, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului  Local Cudalbi, 

    Secretarul general al  comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita. 

Domnul consilier local Gheonea Nita, aflat in izolare isi exprima votul telefonic. 

Presedinte de sedinta  desemnat este domnul  consilier Corciova Mihai.    

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cudalbi pe 

anul 2021;prezinta primarul comunei Cudalbi, judetul Galati  

2. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achizitia 

produselor, precum si a contractelor/ acordurilor - cadru  de prestare a serviciilor 

pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei; 

prezinta primarul comunei Cudalbi, judetul Galati 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului de burse care se aproba 

elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Cudalbi pentru anul scolar 

2020-2021; 

prezinta primarul comunei Cudalbi, judetul Galati 

4. Discutii si interpelari. 

Se supune la vot ordinea de zi . Votat pentru: 15 voturi. Aprobat. 

Primarul comunei Cudalbi propune suplimentarea ordinii de zi cu :  

Proiect de hotarare privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor 

trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Cudalbi, judeţul 

Galati. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Votat pentru: 15 voturi. Aprobat. 

1. Se prezinta Proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei 

Cudalbi pe anul 2021; 

Domnul primar invita pe doamna Melinte Constanta  consilier superior in cadrul 

Biroului contabilitate, taxe si impozite sa prezinte proiectul de buget pentru anul 

2021.  

Nu sunt depuse amendamente sau propuneri la proiectul prezentat. 

D-na Curteanu- ma intereseaza daca strada de langa biserica este prinsa in planul de 

canalizare prins pe investitii. 



 

 

Dl Craciun Georgel- parcarea de la cimitir este impreuna cu gardul pe lista de 

investitii?? 

Domnul primar Gheonea Grigore- nu. Sunt investitii separate. 

d-na Chebac Simona- cum va arata investitia pietii noi? 

 

 

 

Domnul primar Gheonea Grigore- o sa fie o piata acoperita, dupa modelul pietii din Pechea. 

D-na Chebac Simona- despre drumuri ce ne puteti spune?  

Domnul primar Gheonea Grigore- avem in vedere asfaltarea a 20 de km de drum, prin 

PNDL. Sunt vizate in special drumurile pe care s-a efectuat lucrarile aferente canalizarii. 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT 

2. Se prezinta Proiectul de hotărâre  privind neasumarea responsabilitatii organizarii si 

derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achizitia 

produselor, precum si a contractelor/ acordurilor - cadru  de prestare a serviciilor 

pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei; 

Nefiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare.. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT 

3. Se prezinta Proiectul de hotărâre  privind aprobarea cuantumului de burse care se 

aproba elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Cudalbi pentru 

anul scolar 2020-2021; 

D-na Melinte Constanta: in formula prezentata de scoli nu vor ajunge banii pentru 

intregul an scolar. Sumele primite din cote defalcate nu acopera necesarul. Am 

suplimentat din surse proprii cu inca 15.000 lei  

Dl Dodu Vasile- daca banii vor ajunge la copiii din familii defavorizate , va fi un balon 

de oxigen pentru acesti copii. Sumele sa fie gestionate corect si legal si banii sa ajunga 

chiar acolo unde este nevoie. 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT 

4. Se prezinta Proiectul de hotarare  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor 

trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Cudalbi, judeţul 

Galati.  

DL Caluian Ticu- cum facem ca si oamenii cu un animal in curte sa fie indreptatiti sa 

primeasca pasune? 

Domnul primar Gheonea Grigore- pe pasunea in discutie nu avem iarba pentru bovine. 

Abia are oaia ce sa manance. Contractul va fi doar pentru anul acesta. Intentionam ca terenul 

in cauza sa fie transformat intr-un bazin legumicol cu pastrarea balantei pasunilor prin 

compensare cu imasul din Gologanu. 

Dl Dodu Vasile-  nu ar trebui sa dezavantajam crescatorii de animale. Dar nici propunerea sa 

fie transformat in bazin legumicol nu este rea. Sa vedem daca se vrea sa se munceasca si daca 

tinerii se vor implica. 

Dl Craciun Georgel- vreau sa intreb cine a dat voie in padure , cu caprele, domnului 

Bobocea? 

Domnul primar Gheonea Grigore – nu am cunostinta despre acest fapt dar o sa ma 

interesez. 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de ordine de zi. 

Votat  14 voturi pentru. 1 abtinere dl. Consilier local Mihalache Adrian. 

 

7. Discutii si interpelari. 



 

 

Ambrinoc Stanica- am solicitat consilierilor locali sa imi faca un raport privind situatia 

familiei Crasnic. 

Dl. Corciova Mihai: in ce calitate solicitati asa ceva Consilierilor locali si care este baza 

legala. 

Se supune la vot inlocuirea dl. Parlica Ion din  membru in consiliul de administratie la Scoala 

Gimnaziala „Emil Panaitescu”cu  d-na Chebac Elena  Simona. Votat unanimitate. 

Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta declara sedinta  plenului Consiliului local 

al comunei Cudalbi, inchisa. 
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