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   Incheiat astazi 18.08.2022, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare, a Consiliului Local 

Cudalbi, 

Toti consilierii in functie 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 local  Mihalache Adrian.    

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea participării în cadrul "Programului privind 

creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public" - sesiunea 2022 - 

derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si depunerii proiectului cu 

denumirea: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALAŢI”; 

 

2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al doamnei Lupu 

Ioana si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei 

Cudalbi; 

 

3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 20 din 28.03.2022 privind 

aprobarea 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.1: Renovarea Integrată 

(Consolidare Seismică Și Renovare Energetică Moderată A Clădirilor Publice); 

 

4. Proiect de hotarare Pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 

măsuri edilitar gospodăreşti,administrarea fondului locativ public şi privat şi alte 

măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Cudalbi, județul Galati 



 

 

 

5. Discutii si interpelari. 

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

 

1. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea participării în cadrul 

"Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 

public" - sesiunea 2022 - derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) 

si depunerii proiectului cu denumirea: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALAŢI”; 

Primarul comunei Cudalbi - este vorba de un proiect nou pe iluminat prin care incercam 

scaderea facturii la energie electrica..  

Nemaifiind discutii se trece la vot. 

           Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 14, unanimitate. 

            Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

 

2. Se prezinta proiectul incetarea mandatului de consilier al doamnei Lupu Ioana si 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Cudalbi; 

Nefiind discutii se trece la vot. 

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 14, unanimitate. 

Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

 

3. Se prezinta proiectul de hotarare privind  modificarea Hotărârii nr. 20 din 

28.03.2022 privind aprobarea 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.1: Renovarea Integrată 

(Consolidare Seismică Și Renovare Energetică Moderată A Clădirilor 

Publice); 

Nefiind discutii se trece la vot. 

           Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 14, unanimitate. 

            Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

4. Se prezinta proiectul de hotarare  Pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea unor măsuri edilitar gospodăreşti,administrarea fondului locativ 

public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în 

comuna Cudalbi, județul Galati 

Nefiind discutii se trece la vot. 

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 15, unanimitate. 

Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

5. Discutii si interpelari. 

 

Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara lucrarile consiliului local     

inchise.  

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                   SECRETAR GENERAL 

      MIHALACHE ADRIAN                                               ALBU CONSTANTIN 


