
 
COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

Telefon 0242 526258, 0242 526153  ; fax 0242 526070 ;  
E-mail primariacurcani@gmail.com  ; web-site www.primariacurcani.ro 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E 
 

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2019-2020, in 
comuna Curcani, judet Calarasi 

 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 30.01.2019 ce a avut loc la 
sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 220/25.01.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 324, 325, 335/2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul 

Local; 
• Adresele nr. 3280/2018 si 31/08.01.2019 a ISJ Calarasi; 
• Prevederile art. 19, alin 4, art 61-63 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 

preuniversitar de stat ; 
• Prevederile HCL 55/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  

pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2018 - februarie 2019) 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 

 
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E  
 

          Art.1 Se aproba organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 
2019-2020, in comuna Curcani, judet Calarasi, conform anezei ce face parte integranta din prezenta. 

          Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza primarul comunei Curcani. 
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BOLD AURICA 

 

Nr.1                     
      Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 13 
Astazi, 30.01.2019                                                                  Nr.voturi pentru 12                                                                                 
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 1                                               
                                                                                   

Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar , Dayan Ileana 
 
 
 
 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
 
 

ANEXA 
retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2019-2020, in comuna Curcani, judet 

Calarasi 
 
 

Unitatea de învățământ  
cu personalitate juridică 

Structura de învățământ arondată, 
fără personalitate juridică 

Nivel de 
școlarizare 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CURCANI  Primar + 
gimnazial 

 Școala primară nr. 2 Curcani Primar 
Grădinița cu program normal nr. 1 
Curcani 

Preșcolar  

Grădinița cu program normal nr. 2 
Curcani 

Preșcolar  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BOLD AURICA 
 
 



 
COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

Telefon 0242 526258, 0242 526153  ; fax 0242 526070 ;  
E-mail primariacurcani@gmail.com  ; web-site www.primariacurcani.ro 

CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 

Privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 30.01.2019 ce a avut loc la 
sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 221/25.01.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 324, 325, 335/2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul 

Local; 
• Referatul nr. 210/23.01.2019 intocmint de compartiment contabilitate, prin contabil Bumbacel Silvia; 
• Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele si taxele locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
• Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, art.185 alin.(1) lit.b, alin.(6), cu 

modificarile si completarile ulterioare 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• Prevederile HCL 53/28.11.2018 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor 

aferente impozitelor, taxelor locale si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele 
fizice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Curcani, care au calitatea de contribuabili ai 
bugetului local; 

• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 
 
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

H O T A R A S T E  
 
         Art. 1. Se aprobă anularea a creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale pentru 
urmatorii contribuabili: 
Nr. Crt. Nume si prenume contribuabil Majorari de intarziere si 

penalitati/lei 
1.  CRISTEA NICOLETA 77 

Art. 2.  Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BOLD AURICA 

Nr.2                     
      Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 13 
Astazi, 30.01.2019                                                                  Nr.voturi pentru 12                                                                                 
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 1                                               
                                                                                   

Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar , Dayan Ileana 
 
 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

Telefon 0242 526258, 0242 526153  ; fax 0242 526070 ;  
E-mail primariacurcani@gmail.com  ; web-site www.primariacurcani.ro 

CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei 
Curcani, județul Călărași și Regulamentului Local de Urbanism aferent 

 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 30.01.2019 ce a avut loc la 
sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 222/25.01.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 324, 325, 335/2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul 

Local; 
• referatul de aprobare nr. 218/25.01.2019 intocmit de primarul comunei Curcani; 
• raportul de specialitate nr. 6015/27.12.2018 elaborat de compartimentul Urbanism, prin care se 

propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei 
Curcani, județul Călărași și Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

• Hotărârea Consiliului local Curcani nr.13 din 28 martie 2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 
General al comunei Curcani, județul Călărași si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG 
comuna Curcani, județul Călărași; 

• prevederilor art.46 alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prevederile OUG 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului si pentru prorogarea unor termene; 

• prevederile art.5 alin.(2), art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind 
administația publică locală, republicată, modificată şi completată. 

• Prevederile HCL 55/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  
pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2018 - februarie 2019) 

• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 
 
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

H O T A R A S T E  
          Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei 
Curcani, județul Călărași,  până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu 
mai târziu de 31 decembrie 2023. 
 Art. 2.  Primarul comunei Curcani, judeţul Călăraşi, dl Aurica Gazu,  va lua măsurile legale ce se 
impun pentru finalizarea noului Plan Urbanistic General al comunei Curcani, până la termenul prevăzut la 
art.1. 
 Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BOLD AURICA 

Nr.3                     
      Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 13 
Astazi, 30.01.2019                                                                  Nr.voturi pentru 12                                                                                 
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 1                                               
                                                                                   

Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

Telefon 0242 526258, 0242 526153  ; fax 0242 526070 ;  
E-mail primariacurcani@gmail.com  ; web-site www.primariacurcani.ro 

CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 

Privind aprobarea includerii de catre ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS in tarifele pentru 
gestionarea deseurilor, altele decat cele pentru colectarea separata, a contributiei pentru economia 

circulara 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 30.01.2019 ce a avut loc la 
sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 223/25.01.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 324, 325, 335/2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local; 
• Adresele nr. 6024/28.12.2018, 1624/17.12.2018, 5974/20.12.2018  ale IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE SRLL 
• Adresele nr. 5016, 5181/2018 si 8/03.01.2019 ale ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS; 
• Adresa nr. 614401/2018 a Autoritatii Nationale pentru Rglementarea pentru Serviciile Comunitare de 

Utilitati Publice; 
• Prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 
ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu 

• Prevederile Legii serviciului de salubrizare nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Prevederile HCL 55/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  
pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2018 - februarie 2019) 

• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 
 
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

H O T A R A S T E  
          Art. 1 Se aproba ca incepand cu 1 ianuarie 2019, ADI „Ecomanagement Salubris”sa includa in tarifele 
pentru gestionarea deseurilor „altele decat cele pentru colectarea separata pentru cel putin deseurile din hartie, 
metal, plastic, sticla din deseurile municipale, contributia de 30 lei/tona pentru economia circulara prevazuta 
prin OUG nr. 195/2005 privind Fondul de mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare. 

Art. 2 Se acorda mandat special dlui Chirca Gheorghe, viceprimarul comunei Curcani, reprezentant in 
Adunarea Generala ADI „Ecomanagement Salubris”– pentru ajustarea tarifului in baza aplicarii prevederilor 
legale sus mentionate. 

Art.3 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza viceprimarul comunei Curcani. 
 Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BOLD AURICA 

Nr.4                     
      Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 13 
Astazi, 30.01.2019                                                                  Nr.voturi pentru 10                                                                                 
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 3                                               
                                                                                   

Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar , Dayan Ileana 
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http://www.primariacurcani.ro/


 
COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

Telefon 0242 526258, 0242 526153  ; fax 0242 526070 ;  
E-mail primariacurcani@gmail.com  ; web-site www.primariacurcani.ro 

CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 

privind aprobarea Programului anual de achizitii publice 
al comunei Curcani  pentru anul 2019 

 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 30.01.2019 ce a avut loc la 
sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 258/25.01.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 324, 325, 335/2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local; 
• expunerea de motive a primarului comunei Curcani nr. 217/25.01.2019 
• prevederile art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ accord-cadru din Legea 
nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016,cu modificarile si completarile 
ulterioare,       

• prevederile art. 36 al.9  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

• Prevederile HCL 55/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  
pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2018 - februarie 2019) 

• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 
 
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

H O T A R A S T E  
          Art. 1 Se aproba Programul  anual de achizitii publice  a comunei  Curcani  jud. Calarasi,  pentru  anul 
2019, conform anexei care face parte integranta din prezentul. 
           Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza primarul comunei Curcani. 
 Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BOLD AURICA 

Nr.5                     
        Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 13 
Astazi, 30.01.2019                                                                  Nr.voturi pentru 12                                                                                 
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 1                                               
                                                                                   

Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

Telefon 0242 526258, 0242 526153  ; fax 0242 526070 ;  
E-mail primariacurcani@gmail.com  ; web-site www.primariacurcani.ro 

CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 

privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2019  
de catre beneficiarii de ajutor social 

 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 30.01.2019 ce a avut loc la 
sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 260/25.01.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 324, 325, 335/2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local; 
• referatul compartimentului asistenta sociala nr. 259/25.01.2019 
• prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile HCL 55/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  

pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2018 - februarie 2019) 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 

 
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

H O T A R A S T E  
          Art.1  Se aproba Planul de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2019 de catre beneficiarii de ajutor 
social, conform anexei. 
 

Art.2 Viceprimarul comunei Curcani domnul Chirica Gheorghe, impreuna cu serviciul asistenta sociala, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BOLD AURICA 
 
 
 

Nr.6                     
        Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 13 
Astazi, 30.01.2019                                                                  Nr.voturi pentru 8                                                                                 
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 4 
                                                                                                Abtineri - 1                                               
                                                                                   

Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr.365/31.01.2019 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 30.01.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea ordine de 
zi :   

• Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 
2019-2020, in comuna Curcani, judet Calarasi; 

• Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale  
• Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 

comunei Curcani, județul Călărași și Regulamentului Local de Urbanism aferent 
• Proiect de hotarare privind aprobarea includerii de catre ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS in tarifele pentru 

gestionarea deseurilor, altele decat cele pentru colectarea separata, a contributiei pentru economia circulara 
• Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Curcani  pentru anul 

2019 
• Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2019 de catre 

beneficiarii de ajutor social 
• Diverse 

Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 13 consilieri din 
totalul de 15. Popa Aurel Bogdan si Ionescu Nuculae absenti motivati. 

Se trece la discutii pe marginea procesului verbal ale sedintei ordinare din luna decembrie 2018.  
Ia cuvantul dnul consilier Eftene Niculae care spune ca la punctul 3 de pe ordinea de zi a sedintei din 
decembrie 2018, el nu a fost de acord. La fel si la punctul 4. La punctul 5 a votat pentru cu mentiunea ca 
nu este de acord cu taxele de gunoi. 
Se trece la votarea proceselui verbal si se aproba cu 12 voturi pentru (cu mentiunea ca dnul Eftene solicita 
modificarea procesului verbal) si o abtinere (Dascalu Gabriel Danut). 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi, mai sus 
prezentata, care se aproba cu 13 voturi pentru. 

• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2019-2020, in comuna Curcani, judet 
Calarasi; 
Nefiind propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 12 voturi pentru si o 
abtinere (Dascalu Gabriel Danut). 

• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale 
accesorii aferente impozitelor si taxelor locale  
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Neiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 12 voturi pentru si o 
abtinere (Dascalu Gabriel Danut). 

• Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Curcani, județul Călărași și 
Regulamentului Local de Urbanism aferent 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate. 
Ia cuvantul dnul ing. Mica Sorin Daniel, din cadrul compartimentului Urbanism, care explica necesitatea 
prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General. 
Nemaifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si o 
abtinere (Dascalu Gabriel Danut). 

• Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea includerii de catre ADI 
ECOMANAGEMENT SALUBRIS in tarifele pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele pentru colectarea 
separata, a contributiei pentru economia circulara 



 2 

Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate.  
Ia cuvantul dnul Marius Fulga, presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecomanagement 
Salubris Calarasi. Acesta explica tot procesul care a dus la majorarea tarifelor, de la infiintarea 
Ecomanagement Salubris pana la data prezentei. A explicat cum s-au desfasurat procedurile de licitatie 
publica pentru prestarea serviciului de salubrizare, toate schimbarile legislatiei in acest timp, a dat date 
statistice despre colectarea gunoiului si date concrete , rezultate in urma desfasurarii contractului de 
salubrizate. 
Dnul primar intreaba daca aceste preturi se vor mai majora. Dnul Fulga raspunde ca probabil ca da, in 
functie de modificarile legislative, de felul cum vor fi colectate deseurile. 
Dnul consilier Eftene Niculae afirma ca nu sunt conditii pentru a colecta selectiv deseurile, ca a vazut 
intr-o comuna alaturata tarcuri special amenajate pentru asta. Dnul marius Fulga raspunde ca aceasta 
initiativa apartine fiecarei comune in parte, tarcurile au fost amenajate nu pe proiect. 
Dnul primar afirma ca se vor cumpara pubele pentru toti locuitorii comunei, care vor putea fi achitate in 
rate si cere sprijinul pentru aceasta achizitie, Asociatiei Intercomunitare Ecomanagement Salubris 
Calarasi. 
Nemaifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune la vot, si se aproba cu 10 voturi pentru si 3 
abtineri (Nica Dorel, Dascalu Gabriel Danut si Eftene Niculae). 

• Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual 
de achizitii publice al comunei Curcani  pentru anul 2019 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate. 
Ia cuvantul dna secretar care spune ca este un plan de achizitii, care trebuie aprobat la inceputul fiecarui 
an. 
Nemaifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si o 
abtinere (Dascalu Gabriel Danut). 

• Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari 
ce vor fi executate in cursul anului 2019 de catre beneficiarii de ajutor social 
Ia cuvantul dnul Eftene Nicolae care spune ca acest plan se aproba in fiecare an, dar munca nu se 
presteaza. 
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 8 voturi pentru, 4 voturi impotriva 
(Viziru Adrian, Eftene Niculae, Nica Dorel, Florea Tudor) si o abtinere (Dascalu Gabriel Danut). 

• Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi: Diverse. 
Ia cuvantul dnul Nica Dorel care afirma ca pe timpul poleiului multi oameni au alunecat, primaria nu a 
facut nimic. 
Nemaifiind inscrieri la cuvant, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Bold Aurica                               Intocmit   

                                                                                                                       secretar, 
                                    Dayan Ileana                                                                                                                
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