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   Incheiat astazi 20.09.2021, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare, a Consiliului  Local Cudalbi.  

    Consilierii prezenti sunt in numar de 13 din 15 alesi. Absenteaza motivat consilierii 

Craciun Georgel si Ciobanu Nicolae.  Secretarul general al comunei Cudalbi, Albu 

Constantin, anunta sedinta legal constituita.  

Presedinte de sedinta  desemnat este doamna  consilier Lupu Ioana, 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 13 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 aprobarea proiectului tehnic, devizului general si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “REALIZARE ŞI REABILITARE 

TROTUARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI”; 

2.   Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a opt copii din Comuna 

Cudalbi; 

3.   Discutii si interpelari. 

  prezinta primarul comunei Cudalbi, judetul Galati . 

Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotarare : 

PROIECT DE HOTARARE Privind acordul pentru modernizarea ( reabilitarea) unor 

drumuri de exploatare de catre S.C. SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L 

Ordinea de zi este votata in integralitatea ei. Voturi pentru -13. Unanimitate. 

 

1. Se supune spre dezbatere Proiectul  de hotărâre privind aprobarea 

proiectului tehnic, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul: “REALIZARE ŞI REABILITARE TROTUARE ÎN 

COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI”; 
Dl. Dodu Vasile- la astfel de proiecte nu era necesar si elaborarea studiului de 

fezabilitate?  



 

 

Dl primar Gheonea Grigore- avand in vedere ca finantarea proiectului se face din 

surse proprii si formula in care va arata proiectul a fost agreata de executiv, pentru 

a face economii am trecut direct la proiectare. 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 13 voturi pentru. ADOPTAT 

2. Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea 

aprobarea sustinerii financiare a opt copii din Comuna Cudalbi; 

Dl. Dodu Vasile- votez pentru dar in acelas timp as sugera ca performantele 

acestor copii sa fie mediatizate la nivel de comuna macar printr-un panou 

publicitar. 

Nemaifiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 13 voturi pentru. ADOPTAT. 

3. Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare acordul pentru 

modernizarea ( reabilitarea) unor drumuri de exploatare de catre S.C. 

SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L              

 Nefiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

              Votat in unanimitate. 13 voturi pentru. ADOPTAT. 

4.   Discutii si interpelari. 

 

Dl. Dodu Vasile- care este stadiul implementarii proiectului cu piat de gross? 

Dl primar Gheonea Grigore- daca identificam o locatie care sa fie propice 

investitiei o sa demaram acest proiect. 

Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta declara sedinta  plenului Consiliului local 

al comunei Cudalbi, inchisa. 
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