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 Incheiat astazi 25.08.2021, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare, 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 domnul consilier Drugan Alexandru, 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. 

Participa neinvitat dl. Ambrinoc Stanica. . 

Dl Drugan Alexandru, presedinte de sedinta propune ca dl Ambrinoc Stanica sa paraseasca 

sala in care se desfasoara activitatea Consiliulu Local Cudalbi, intrucat nu a fost invitat si nici 

nu are dreptul sa participe , conform Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului Local Cudalbi. Propunerea a fost aprobata de 14 consilieri locali si o abtinere,  a 

dl consilier Dodu Vasile.  

Presedintele de sedinta il invita pe dl Ambrinoc Stanica sa paraseasca sala de sedinte, lucru 

care s-a si intamplat.  

Presedintele de sedinta  da cuvantul domnului primar care propune  ordinea  de zi  

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

1.    Proiect de hotarare privind reactualizarea statutului comunei Cudalbi ; 

2.    Proiect de hotarare privind: plata sumei de 25.000 lei, reprezentand 

contraventie conform Procesul verbal seria GNM, nr. 09065, catre Garda 

de Mediu – Comisariatul CJ Galati ; 

3.   Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic, devizului 

general si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: 

“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 

CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI”; 

4.    Proiect de hotarare privind construirea a 3 platforme comunale de 

depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd din comuna Cudalbi, 

judetul Galati ; 

5.     Discutii si interpelari. 

 

Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate 

Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind reactualizarea 

statutului comunei Cudalbi ; 



 

 

Dl. Primar Gheonea Grigore- se actualizeaza Statutul comunei  cu noile 

cerinte legislative. 

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 : plata sumei de 

25.000 lei, reprezentand contraventie conform Procesul verbal seria 

GNM, nr. 09065, catre Garda de Mediu – Comisariatul CJ Galati ; 

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 aprobarea 

proiectului tehnic, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul: “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL 

ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI”; 

Dl. Primar Gheonea Grigore- este vorba despre proiectul cu 20 de km de 

asfalt, pe strazile pe care au fost bagate canalizarea si aductiunea de apa. 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT. 

4.Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind construirea a 3 

platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd din 

comuna Cudalbi, judetul Galati ; 

Dl. Primar Gheonea Grigore- pentru a ne alinia la noile cerinte de mediu 

suntem nevoiti sa putem gestiona problema gunoiului de grajd.  

DL  Dodu Vasile- in aceasta problema trebuieste sa luam o decizie tinand cont 

de specificul localitatii noastre si sa venim in ajutorul crecatorilor de animale. 

De aceea trebuiesc infiintate platforme in cel putin doua locatii daca nu trei. 

D-na Chebac Simona- cum vom rezolva problema mirosului daca sunt prea 

aproape de sat. 

Dl. Primar Gheonea Grigore- din zona in care s-ar amplasa mirosul ar fi ultima 

problema 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT. 

Discutii si interpelari. 

Dl. Primar Gheonea Grigore- supun atentiei domnilor consilieri problema celor 

tolerati  ca chiriasi in cladirile Liceului Tehnologic nr. 1. Vreau sa vedem ce putem 

face. O singura familie prezinta risc de neintegrare. Ceilalti sunt tineri, pot munci si sa 

isi faca rost de o locuinta. Dar s-au invatat sa fie tolerati si sa aiba un acoperis 

deasupra capului cu cheltuieli minime spre deloc.   

DL  Dodu Vasile- sunt in principiu de acord cu initiativa Liceului, mai ales avand in 

vedere ca se preconizeaza derularea unui proiect de catre scoala si aceste cladiri vor fi 

necesare procesului didactic. Dar totusi evacuarea sa se faca conform unor 

reglementarilor, de organele abilitate. 

Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta declara sedinta  plenului Consiliului local al 

comunei Cudalbi, inchisa. 
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