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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind cofinantarea obiectivului de investitii
“Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 comuna Curcani, judet Calarasi”
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta convocata de indata 05.04.2016
ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
 Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Curcani, judet Calarasi;
 In temeiul art.45 alin.(1) lit. e) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,cu
modificarile si completarile,
 analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,
 luand act de Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,
 luand act de Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate prin Ordinul vice-primministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.185/2013,
 luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii,
 tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art.1 – Se aproba finantarea proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1
comuna Curcani, judet Calarasi” cu valoarea totala de 1.044.659 lei. in baza Programului National de
Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.28/2013.
Art.2 – Se aproba cofinantarea proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1
comuna Curcani, judet Calarasi” cu valoarea de 169.135 lei.din valoarea totala a proiectului.
Art.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Curcani, judet
Calarasi.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nr.26
Nr.consilieri,total- 15
Adoptata la Curcani
Astazi, 05.04.2016

Nr. consilieri prezenti - 15
Nr.voturi pentru 15
Nr.voturi impotrivaAbtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Ileana DAYAN
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HOTARARE
privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvolatare a
bugetului local pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta convocata de incata din data de
05.01.2016 ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
 Proiectul de hotarare initiat de primar;
 Rapoartul de specialitate al compartimentului contabilitate, prin contabil Cringasu Viorel;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Prevederile Ordinului nr. 1780/2014 al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 ;
In temeiul art.45, alin(6) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

HOTARASTE
Art.1 Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de
dezvoltare a bugetului local pe anul 2015, cu suma de 422 777,74 lei.
Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza Compartimentul financiar-contabil.
Secretarul comunei Curcani va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor celor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
VIZIRU ADRIAN
Nr. 1
Nr.consilieri,total- 15
Adoptata la Curcani
Astazi, 05.01.2016

Nr. consilieri prezenti - 15
Nr.voturi pentru 15
Nr.voturi impotrivaAbtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Ileana DAYAN

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 05.01.2016, in sedinta convocata de indata a Consiliului Local Curcani, avand
urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local, a deficitului
sectiunii de dezvolatare a bugetului local pe anul 2015

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti
15 consilieri din totalul de 15.
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi, mai sus
prezentata, care se aproba cu 15 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva, din
excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvolatare a bugetului local pe anul 2015
In continuare se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta multumeste consilierilor pentru participare si declara
sedinta inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Viziru Adrian
Intocmit secretar,
Ileana DAYAN

