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  Incheiat astazi 28.03.2022, ora 16.00 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului  Local Cudalbi, 

toti consilierii fiind prezenti cu exceptia doamnei consilier Chebac Elena Simona.si a domnului 

consilier Ciobanu Nicolae, care lipsesc motivat. Acestia si-au exprimat acordul sa voteze 

telefonic 

 Toti consilierii prezenti  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 Caluian Ticu.    

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări ce vor fi 

efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 

social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea CERERII DE FINANŢARE Şl A 

DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețea 

inteligentă de distribuție gaze naturale în Comunele Cudalbi, Valea Mărului și 

Costache Negri, Județul Galați", pentru finanţarea acestuia în cadrul 

Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny; 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 

imobil  - teren înscris  în C.F. nr. 100065 Cudalbi, proprietatea Comunei 

Cudalbi ;  

 

Discutii si interpelari 

Domnul primar GHEONEA Grigore propune suplimentarea  ordinei de zi cu inca 

doua proiecte de hotarare 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobare a depunerii proiectului “Reabilitare, 

modernizare si extindere Gradinita, in comuna Cudalbi, județul Galati” în 

cadrul planului național de redresare și reziliență apel de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul 

renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 

clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice 

 



 

 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobare a depunerii proiectului „Modernizare si 

dotare Scoala Gimnaziala Cudalbi, Comuna Cudalbi, judetul Galati” în cadrul 

planului național de redresare și reziliență apel de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul 

renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență           energetică și 

reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor    publice 

 

Se supune la vot ordinea de zi . Votat in unanimitate.  

1.Se prezinta proiectul de hotarare.privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări ce vor fi 

efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;  

Nefiind discutii , presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 15. 

  Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

2.Se prezinta proiectul de hotarare.privind aprobarea CERERII DE FINANŢARE Şl A 

DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețea inteligentă de 

distribuție gaze naturale în Comunele Cudalbi, Valea Mărului și Costache Negri, Județul 

Galați", pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel 

Saligny; 

DL. Dodu Vasile- este un proiect de hotarare bun, concretizandu-se intentia de dezvoltare a 

comunei. Asocierea intre cele trei localitati face proiectul mai viabil, cu mai multe sanse. 

Intreb daca debitul gazului va fi suficient si pentru localitatile noastre, intrucat la data 

demararii proiectului, eu am insistat ca diametrul conductei sa fie mai mare, intrevazand 

posibilitatea racordarii si a altor consumatori.  

Primarul comunei Cudalbi- se va asigura debitul prin cresterea presiunii gazului. 

Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.  

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 15. 

                     Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

3.Se prezinta proiectul de hotarare. privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 

imobil  - teren înscris  în C.F. nr. 100065 Cudalbi, proprietatea Comunei Cudalbi  

Primarul comunei Cudalbi- este necesar ca la receptia  investitiei cu canalizarea sa nu 

imobilizam mai mult teren decat este necesar. 

 Nemaifiind discutii , presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.  

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 15. 

                     Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

 4. Se prezinta proiectului de hotarare  privind aprobare a depunerii proiectului “Reabilitare, 

modernizare si extindere Gradinita, in comuna Cudalbi, județul Galati” în cadrul planului 

național de redresare și reziliență apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 

PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

Nefiind discutii , presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.  

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 15. 

                     Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

 

 

 

 

 



 

 

5.Se prezinta proiectului de hotarare  privind aprobare a depunerii proiectului „Modernizare 

si dotare Scoala Gimnaziala Cudalbi, Comuna Cudalbi, judetul Galati” în cadrul planului 

național de redresare și reziliență apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 

PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru 

eficiență           energetică și reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor    publice 

Nefiind discutii , presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.  

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 15. 

                     Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

 

6. Discutii si interpelari. 

Se prezinta Consiliului Local cererea depusa de S.C. La Lupu Alin S.R.L. avand ca obiect 

solicitarea concesionarii unui teren de 51 m.p. din incinta pietii agroalimentare. 

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

comunei Cudalbi, inchisa. 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                   SECRETAR GENERAL 

      CALUIAN TICU                                                            ALBU CONSTANTIN 

 


