
 

 

 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL                           

                                          

                                                   PROCES -VERBAL 

 

     

   Incheiat astazi 29.11.2022, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare, a Consiliului Local 

Cudalbi, 

Prezenti 12 consilieri din 14 in functie. Lipsesc domnii consilieri Gheonea Nita si Chebac 

Elena Simona. 

Toti consilierii in functie au luat cunostinta de ordinea de zi . Secretarul general al  comunei 

Cudalbi, Albu Constantin, anunta sedinta legal constituita.  

Presedinte de sedinta  desemnat este doamna consilier local ARION Gabriela.    

Procesul verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate. 

Ordinea de zi propusa este urmatoarea:  

 

1. Proiect de hotarare privind: trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

UAT comuna Cudalbi a terenului  si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Cudalbi; 

2. Proiect de hotarare privind: aprobarea dreptului de folosinta și servitute de trecere 

subterana/de suprafata asupra drumurilor de exploatare din comuna Cudalbi judetul 

Galati, societatii S.C. Smart Power Generation Alfa S.R.L., in vederea realizarii retelei 

electrice pentru Centrala Electrica Fotovoltaica -SPGA 3;   

3. Discutii si interpelari. 

Se supune la vot ordinea de zi. Votat in unanimitate :12 VOTURI PENTRU. 

 

1. Se prezinta proiectul de hotarare privind  trecerea din domeniul public in domeniul 

privat al UAT comuna Cudalbi a terenului  si completarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Cudalbi; 

Primarul comunei Cudalbi - este vorba de terenul de la Vinalcool , pe care speram sa 

construim doua blocuri ANL. 

Dl. Dodu Vasile: doresc o informatie exclusiv in interes public. In ce stadiu suntem cu 

valorificarea terenului de la Melu? 

Primarul comunei Cudalbi- Suntem dati in judecaata, atat comisia locala de fond funciar 

cat si comisia judeteana. I-am respins motivat cererea de punere in proprietate cu 

suprafata aferenta constructiilor pe care le detine. 

 

Nemaifiind discutii se trece la vot. 

           Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 12, unanimitate. 



 

 

            Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

 

2. Se prezinta proiectul de hotarare privind  aprobarea dreptului de folosinta și 

servitute de trecere subterana/de suprafata asupra drumurilor de exploatare din 

comuna Cudalbi judetul Galati, societatii S.C. Smart Power Generation Alfa S.R.L., 

in vederea realizarii retelei electrice pentru Centrala Electrica Fotovoltaica -SPGA 

3;   

Nefiind discutii se trece la vot. 

Se voteaza in urmatoarea formula: voturi  pentru 12, unanimitate. 

Proiectului de hotarare a fost adoptat. 

 

3. Discutii si interpelari. 

Se prezinta adresa Liceului Tehnologic nr. 1 de modificare a retelei scolare in 

sensul modificarii denumirii Liceului si a gradinitei arondate. Consiliul local 

propune amanarea discutiei pe aceasta tema. 

Sunt prezenti la lucrarile Consiliului Local Cudalbi domnii DRUGAN Stefan si 

AMBRINOC Stanica. 

Primarul comunei Cudalbi- vad ca avem consiliu paralel. Va intreb? Are 

personalitate juridica? Sau e o strutocamila?!  

I se acorda cuvantul domnului AMBRINOC Stanica: nu..nu are. Este sub umbrela 

Asociatiei AMIC. Ridic aceias problema de cinci ani. Cum s-a reusit ca dl Crasnic 

sas fie in continuare, chiar daca este adjunct? Si mai este o problema. Am cerut 

audienta in cadrul Consiliului de Administratie al scolii Gimnaziale de trei ori si 

tot am fost respins. 

DRUGAN Stefan- felicit primarul de activitatea de pana acum. Am fost invitat 

indirect de dl primar prin afirmatiile din cadrul Consiliului Local cum ca eu am 

obstructionat derularea investitiilor pe care le-am initiat eu in timpul cat am fost 

primar. Daca doriti ajutor in implementare va rog sa ma contactati. Totodata o sa 

va solicit date despre stadiul derularii investitiilor cat si copii de pe contractele in 

derulare cu tot cu platile efectuate. Solicit totodata ca viceprimarul sa prezinte un 

raport de activitate sau daca a avut initiative in promovarea vre-unui proiect de 

hotarare. Si aduc aminte primarului in functie ca buna parte din proiectele de pe 

raza comunei sunt rodul muncii mele si il rog sa se prezinte in fata cetatenilor 

exclusiv cu ceea ce a initiat si a avut si finantare. 

D-na Curteanu Ioneta- TIN SA II COMUNIC D-LUI Ambrinoc ca dansul este 

direct raspunzator de situatia creata. Sa intelegeti ca nu este normal ca 

dumneavoastra sa hartuiti consilierii locali cu aberatiile si minciunile 

dumneavoastra. 

DRUGAN Stefan- cat am fost in Consiliul de Administratie a scolii doar am 

respectat legea. Nu putem sa arogam competente care nu au suport legal in 

desfasurarea activitatilor primarului sau a Consiliului Local la simpla indicatie a 

unuia sau altuia. Va felicit ca ati ajuns in instanta cu aceste probleme. O decizie a 

instantei de judecata va lamuri si rezolva problema dumneavoastra. Si prin cererea 

care o faceti sa plece familia Crasnic din scoala va informez ca nu putem ingradi 

nicicum dreptul la munca sau la libera miscare a persoanei 

 

 

Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara lucrarile consiliului local     inchise.  

 

 



 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                   SECRETAR GENERAL 

      ARION GABRIELA                                                       ALBU CONSTANTIN 


