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   Incheiat astazi 29.07.2021, 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. Domnii consilieri Tulearca Tudorel, Arion 

Gabriela si Craciun Georgel participa la cvorumul si dezbaterile sedintei telefonic.  

Presedinte de sedinta  desemnat este domnul consilier Dodu Vasile, 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 hotarare privind modificarea HCL nr. 8/25.03.2021 privind 

aprobarea incredintarii directe a unor trupuri de pasune proprietate privata 

a comunei Cudalbi ; 

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al 

comunei Cudalbi pe anul 2021 ; 

3.    Proiect de hotarare privind privind aprobarea actualizarii 

Regulamentului de Organizare si functionare a aparatului de specialitate a 

primarului comunei Cudalbi, judetul Galati ; 

4.     Proiect de hotarare privind modificarea datei desfasurarii zilei comunei 

Cudalbi, judetul Galati ; 

5.     Discutii si interpelari. 

 

1. Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 

8/25.03.2021 privind aprobarea incredintarii directe a unor trupuri de 

pasune proprietate privata a comunei Cudalbi ; 

Dl. Caluian Ticu: ce se intampla cu contractele de pasunat cand se vand 

animalele.? 

Dl. Primar Gheonea Grigore- se reziliaza de drept. 

Dl. Gradea Ion- s-a initiat prezentul proiect de hotarare pentru a acoperi 

dispozitiile legale privind perioada de inchiriere a pasunilor. 



 

 

D-na Chebac Elena Simona- ce ne facem cu chiriasii care nu pot ajunge la 

pasunile inchiriate , neavand acordul vecinilor? 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat PENTRU. 13 voturi . se abtin de la vot d-nii consilieri Mihalache 

Adrian si Parlica Ion . ADOPTAT 

2. Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea 

rectificarii bugetului local al comunei Cudalbi pe anul 2021 ; 

 

DL  Dodu Vasile- este imbucurator faptul ca Liceul tehnologic primeste 

fonduri de la ministerul agriculturii, intrucat sunt necesare crearea de calificari 

in domeniul agricol. Dar totodata conducerea liceului are datoria sa 

urmareasca evolutia acestor fonduri  cu finalitate in calificari superioare in 

domeniu. Dar nu inteleg aceste suplimentari de sume pentru echipa de fotbal. 

Nu este mai bine ca aceste sume sa fie indreptate pe reparatii drumuri? Si de 

ce nu incercam sa atragem sponsorizari pe echipa de fotbal? 

Dl. Primar Gheonea Grigore- cred ca aveti destula experienta cu sponsorizarile 

la echipa de fotbal. Cat despre suplimentare va informez ca echipa este testata 

PCR pentru Covid 19 la fiecare etapa. De aici si nevoia de suplimentare. 

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 

actualizarii Regulamentului de Organizare si functionare a aparatului de 

specialitate a primarului comunei Cudalbi, judetul Galati ; 

DL. Corciova Mihai- proiectul de hotarare  a fost analizat in cadrul comisiilor 

de specialitate.  

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 modificarea                 

datei desfasurarii zilei comunei Cudalbi, judetul Galati ; 

 Dl. Dodu Vasile- Trebuie sa fim consecventi in stabilirea datei desfasurarii 

activitatilor aferente zilei comunei si nu sa fim influentati de agenda artistilor 

preferati.  

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT. 

Discutii si interpelari. 

Participa la lucrari dl. Ambrinoc Stanica, neinvitat. 

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

Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta declara sedinta  plenului Consiliului local 

al comunei Cudalbi, inchisa. 
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