
 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL                           

                                          

                                                       PROCES -VERBAL 

   

       Incheiat astazi, 28.10.2021, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului  

Local Cudalbi, 

Lucrarile sedintei se desfasoara respectand distantele sociale si normele sanitare 

impuse de legislatia aprobata pentru gestionarea Covid 19 prin mijloace electronice , 

conform HCL a comunei Cudalbi nr. 17/ 26.03.2020 privind aprobarea modificarii 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cudalbi, 

județul Galați.  

      Toti consilierii au luat cunostinta de ordinea de zi pe care au aprobat-o in 

unanimitate. Secretarul general al  comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta 

legal constituita.  

Presedinte de sedinta  desemnat este domnul consilier Mihalache Adriean.    

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi este compusa din urmatoarele proiecte de hotarare: 

1.  Proiect de hotarare privind adoptarea Programului de acţiune toamnă-iarnă pentru 

perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022; 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic, a devizului general şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare 

parcare si construire grup sanitar in zona cimitirului ortodox Cudalbi, comuna Cudalbi, 

jud. Galaţi” ; 

3.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Cudalbi, judetul 

Galati pe anul 2021; 

4. Proiect de hotarare privind casarea si scoaterea fondului de carte din inventarul 

bibliotecii Comunei Cudalbi, a cartilor deteriorate si inutilizabile. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului:„MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL 

GALATI”; 

6.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Cudalbi, județul Galați”; 

7. Discutii si interpelari. 

 

1.  Proiect de hotarare privind adoptarea Programului de acţiune toamnă-iarnă pentru 

perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022; 

 



 

 

Comisia nr.1 a Consiliului Local Cudalbi a emis raportul de avizare la proiectul de 

hotarare  on line si presedintele comisiei confirma avizul favorabil al acesteia .  

Proiectul de hotarare a primit votul de la toti cei 15 consilieri in functie.  

Proiect de hotarare   ADOPTAT. 

 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic, a devizului general şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare 

parcare si construire grup sanitar in zona cimitirului ortodox Cudalbi, comuna Cudalbi, 

jud. Galaţi”.  

 

Comisia nr.1 a Consiliului Local Cudalbi a emis raportul de avizare la proiectul de 

hotarare  on line si presedintele comisiei confirma avizul favorabil al acesteia. 

Proiectul de hotarare a primit votul de la toti cei 15 consilieri in functie.  

Proiect de hotarare   ADOPTAT. 

 

3.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Cudalbi, judetul 

Galati pe anul 2021; 

 

Comisia nr.1 a Consiliului Local Cudalbi a emis raportul de avizare la proiectul de 

hotarare  on line si presedintele comisiei confirma avizul favorabil al acesteia. 

Proiectul de hotarare a primit votul de la toti cei 15 consilieri in functie.  

Proiect de hotarare   ADOPTAT. 

 

4. Proiect de hotarare privind casarea si scoaterea fondului de carte din inventarul 

bibliotecii Comunei Cudalbi, a cartilor deteriorate si inutilizabile. 

 

Comisia nr.1 a Consiliului Local Cudalbi a emis raportul de avizare la proiectul de 

hotarare  on line si presedintele comisiei confirma avizul favorabil al acesteia. 

Comisia nr.2 a Consiliului Local Cudalbi a emis raportul de avizare la proiectul de 

hotarare  on line si presedintele comisiei confirma avizul favorabil al acesteia. 

 

 Proiectul de hotarare a primit votul de la toti cei 15 consilieri in functie.  

Proiect de hotarare   ADOPTAT. 

 

 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului:„MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL 

GALATI”; 

 

Comisia nr.1 a Consiliului Local Cudalbi a emis raportul de avizare la proiectul de 

hotarare  on line si presedintele comisiei confirma avizul favorabil al acesteia. 

Proiectul de hotarare a primit votul de la toti cei 15 consilieri in functie.  

Proiect de hotarare   ADOPTAT. 

 



 

 

 

 

 

6.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Cudalbi, județul Galați”; 

 

Comisia nr.1 a Consiliului Local Cudalbi a emis raportul de avizare la proiectul de 

hotarare  on line si presedintele comisiei confirma avizul favorabil al acesteia. 

Proiectul de hotarare a primit votul de la toti cei 15 consilieri in functie.  

Proiect de hotarare   ADOPTAT. 

 

Nefiind discutii se anunta legal sedinta inchisa. 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                   SECRETAR GENERAL 

   MIHALACHE ADRIEAN                                               ALBU CONSTANTIN 

 

 

 


