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   Incheiat astazi 22.09.2022, 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  Pirlica Ion.    

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

1. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în 

suprafaţă de 15,80  m.p. + 4,93 m.p. cota parte aferentă spaţii comune, din imobilul 

situat în comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 162, CV. 97, P 14, judeţul Galaţi, 

care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Cudalbi, 

pentru realizarea obiectivului: Birou ofertare tâmplărie din termopan; 

2. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în 

suprafaţă de 18,29  m.p. din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. George Emil 

Palade nr. 8, etaj 1, judeţul Galaţi, care aparține domeniului public al Unității 

Administrativ Teritoriale Cudalbi, pentru realizarea obiectivului: salon de 

înfrumuseţare, bronzare şi remodelare corporală; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unei conventii intre comuna 

Cudalbi judetul Galati, si societatea  SC SMART POWER GENERATION ALFA  

SRL Buzau,  in vederea exercitarii drepturilor de uz si servitute pe terenurile 

afectate de LEA 110 KV apartinand UAT  Comuna Cudalbi; 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cudalbi, judetul 

Galati pe anul 2022; 

 

5. Discutii si interpelari. 

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

 

1. Se prezinta proiectul de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui 

spaţiu în suprafaţă de 15,80  m.p. + 4,93 m.p. cota parte aferentă spaţii comune, din 



 

 

imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 162, CV. 97, P 14, 

judeţul Galaţi, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale 

Cudalbi, pentru realizarea obiectivului: Birou ofertare tâmplărie din termopan; 

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 de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui 

spaţiu în suprafaţă de 18,29  m.p. din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. 

George Emil Palade nr. 8, etaj 1, judeţul Galaţi, care aparține domeniului public al 

Unității Administrativ Teritoriale Cudalbi, pentru realizarea obiectivului: salon de 

înfrumuseţare, bronzare şi remodelare corporală; 

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  aprobarea incheierii unei conventii 

intre comuna Cudalbi judetul Galati, si societatea  SC SMART POWER 

GENERATION ALFA  SRL Buzau,  in vederea exercitarii drepturilor de uz 

si servitute pe terenurile afectate de LEA 110 KV apartinand UAT  Comuna 

Cudalbi; 

               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  privind rectificarea bugetului local al 

comunei Cudalbi, judetul Galati pe anul 2022; 

Nefiind discutii se trece la vot. 

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

Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

5. Discutii si interpelari. 

 

Propunerile Consiliului Local al COMUNEI Cudalbi  pentru consilierii desemnati 

sa faca parte din Consiliile de Administratie al scolilor de pe raza comunei Cudalbi, 

jud Galati sunt urmatoarele: 

- Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Cudalbi: Drugan Alexandru, 

Craciun Giorgel, Gheonea Nita. 

- Consiliul de Administratie a Scolii GIMNAZIALE”EMIL Panaitescu”: Arion 

Gabriela si Ciobanu Nicolae. 

Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara lucrarile consiliului local     

inchise.  

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                   SECRETAR GENERAL 

      PIRLICA ION                                                                 ALBU CONSTANTIN 


