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   Incheiat astazi 25.11.2021, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare, a Consiliului  Local Cudalbi.  

    Secretarul general al  comunei Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.  

Sunt prezenti toti consilierii locali ce compun Consiliul Local al comunei Cudalbi, judetul 

Galati. 

Presedinte de se dinta  desemnat este domnul consilier local  Tulearca Tudorel.   

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

1.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Cudalbi, judetul Glati pe anul 2021; 

2.   Proiect de hotarare privind acordarea de pachete cu dulciuri pentru 

copiii din sistemul educaţional timpuriu, pentru copiii din învăţământul 

primar şi gimnazial si pentru colindătorii Primăriei Cudalbi, cu ocazia 

Sărbătorilor de Iarnă 2021; 

3.   Proiect de hotarare privind aprobarea poiectului tehnic, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

“Construire piață agroalimentară în comuna Cudalbi, jud. Galaţi”; 

4.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții  “Modernizarea 

sistemului de iluminat public stradal, în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” și 

participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public; 

Prezinta initiatorul proiectelor de hotarare, dl. Primar GHEONEA Grigore. 

5.     Discutii si interpelari. 

Nefiind discutii se trece la votarea proiectului de hotarare. 

Votat in unanimitate. 15 voturi pentru. ADOPTAT 

Se supune spre dezbatere Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 

al comunei Cudalbi, judetul Glati pe anul 2021; 

Dl. Dodu Vasile- sugeram domnului primar sa fie mai concret cu alocarile bugetare sa 

stim si noi ce bani se redistribuie. 

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 acordarea de pachete cu 

dulciuri pentru copiii din sistemul educaţional timpuriu, pentru copiii din 

învăţământul primar şi gimnazial si pentru colindătorii Primăriei Cudalbi, cu 

ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2021; 

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, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de 

investiţii “Construire piață agroalimentară în comuna Cudalbi, jud. Galaţi”; 

Gheonea Nita- felicit aceasta initiativa dar totusi hai sa incercam si  amenajarea unei 

piete de gross. 

Dl. Dodu Vasile- votez aceasta initiativa dar vreau ca proiectul sa cuprinda tot 

perimetrul pietii si sa nu ramana nici un producator in afara . 

Dl. Primar GHEONEA Grigore- avem cladirea noastra si in cea in care Meran isi are 

activitatea care ne-ar putea crea probleme cu amplasamentul. Dar nimic nu ne opreste 

sa demolam cladirile daca ne incurca. 

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 aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții  

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Cudalbi, judeţul 

Galaţi” și participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public; 

Dl. Primar GHEONEA Grigore-este vorba de al doilea proiect depus la mediu pentru 

iluminat public cu care speram sa acoperim cea mai mare suprafata a comunei . 

Dl. Dodu Vasile- in principiu votam si  acest proiect, cu toate ca tehnologia va evolua 

si aceste corpuri de iluminat vor fi depasite in cativa ani. Numai ca asteptam investitii 

care sa aduca un confort direct cetatenilor comunei, gen drumuri asfaltate 

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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