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   Incheiat astazi 28.10.2022, ora 09.00 in cadrul sedintei extraordinare 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 Tulearca Tudorel.    

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

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

perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023; 

 

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

totala de 34,36 m.p. format din 2 birouri cu suprafaţa utilă de 24,50 m.p. şi cota parte 

aferenta spaţii comune în suprafaţă de 9,86 m.p. din imobilul situat în comuna 

Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr. 196, care aparține domeniului public al Unității 

Administrativ Teritoriale Cudalbi, pentru realizarea obiectivului CABINET 

MEDICAL STOMATOLOGIC; 

 

3. Discutii si interpelari. 

 

Proiectul de hotarare privind adoptarea Programului de acţiune toamnă-iarnă pentru perioada 1 

noiembrie 2022 - 31 martie 2023 a fost adoptat in unanimitate. 14 voturi pentru.  

 

Raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local Cudalbi a obtinut vot 

favorabil. 

 

Proiectul de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă totala de 

34,36 m.p. format din 2 birouri cu suprafaţa utilă de 24,50 m.p. şi cota parte aferenta spaţii 

comune în suprafaţă de 9,86 m.p. din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Stefan cel Mare nr. 



 

 

196, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Cudalbi, pentru 

realizarea obiectivului CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC a fost adoptat in unanimitate. 

14 voturi pentru. 

 

Raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local Cudalbi a obtinut vot 

favorabil. 

 

Nefiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.  

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                   SECRETAR GENERAL 
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