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   Incheiat astazi 29.06.2021, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare, cu convocare de indata a 

Consiliului  Local Cudalbi.  

    Consilierii prezenti sunt in numar de 15 din 15 alesi. Secretarul comunei Cudalbi, Albu 

Constantin, anunta sedinta legal constituita.  

Presedinte de sedinta  desemnat este doamna  consilier Chebac Elena Simona, convocarea 

facandu-se in termen legal si toti consilierii cunosc aceasta convocare.Domnul secretar 

general  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 sedinta  da cuvantul domnului primar care propune  ordinea  de zi  

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

1. Proiect de hotărâre privind principalele manifestări cultural – artistice, 

sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cudalbi în anul 

2021; prezinta primarul comunei Cudalbi, judetul Galati . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale la nivelul com. Cudalbi, pentru perioada 2020-2024; 

prezinta primarul comunei Cudalbi, judetul Galati . 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Nomenclatorului 

stradal al comunei Cudalbi prin HCL nr. 42/10.12.2015; prezinta primarul 

comunei Cudalbi, judetul Galati . 

4. Discutii si interpelari. 

  prezinta primarul comunei Cudalbi, judetul Galati . 

1. Se supune spre dezbatere Proiectul  de hotărâre privind principalele 

manifestări cultural – artistice, sportive, sociale şi educative care se 

desfăşoară în comuna Cudalbi în anul 2021; 

Dl. Dodu Vasile- sunt de acord cu formula agreata de domnul primar , avand in 

vedere caracterul stefanian al urbei noastre.  

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT 



 

 

2. Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea 

Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul com. 

Cudalbi, pentru perioada 2020-2024. 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT. 

3. Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind modificarea si 

completarea Nomenclatorului stradal al comunei Cudalbi prin HCL nr. 

42/10.12.2015 

              Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

              Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT. 

 

Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta declara sedinta  plenului Consiliului local 

al comunei Cudalbi, inchisa. 
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