COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

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

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016,
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 18.05.2016 ce a
avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
 Proiectul de hotarare initiat de primar;
 Rapoartele de specialitate al compartimentului contabilitate, prin contabil Cringasu
Viorel;
 dispozitiile Legii nr.186 /2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
 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

HOTARASTE
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza Compartimentul financiarcontabil.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bold Aurica

Nr.33
Adoptata la Curcani
Astazi, 18.05.2016

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

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

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

HOTARARE
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015,
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 18.05.2016 ce a
avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
 Proiectul de hotarare initiat de primar;
 Rapoartele de specialitate al compartimentului contabilitate, prin contabil Cringasu
Viorel;
 Dispozitiile art. 57 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 dispozitiile art. 36, al. 4, lit. a, din Legea nr. 215, privind administratia publica locala (r2),
cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avizul comisiei de specialitate de pe langa Consiliul 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

HOTARASTE
Art.1 Se aproba Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015,
conform anexei ce face parte integranta din prezentul proiect.
Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza Compartimentul financiarcontabil.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bold Aurica

Nr.32
Adoptata la Curcani
Astazi, 18.05.2016

Nr.consilieri,total- 15
Nr. consilieri prezenti - 15
Nr.voturi pentru 10
Nr.voturi impotrivaAbtineri - 5
Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Ileana DAYAN

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

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

HOTARARE
privind stabilirea modalitatii de identificarea beneficiarilor stimulentului educational
sub forma de tichete sociale,
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 18.05.2016 ce a avut
loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
 Proiectul de hotarare initiat de primar;
 Avizul comisiei de specialitate de pe langa Consiliul Local;
 Rapoartul de specialitate al compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara;
 Prevederile art.4, alin.2, din Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii la invatamanatul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, art.14 alin.(1);
 Prevederile alin.(4),art.35 din anexa la Hotararea de Guvern nr.15/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar pentru copii ce provenin din familii defavorizate si
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita,Legea asistentei sociale
nr.292/2011,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
 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

HOTARASTE
Art.1 Se aproba procedura de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor
identificate si de acordare a stimulentului educational pentru copii din gradinite care provin din familiile
defavorizate, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Primarul comunei CURCANI, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bold Aurica

Nr.34
Adoptata la Curcani
Astazi, 18.05.2016

Nr.consilieri,total- 15
Nr. consilieri prezenti - 15
Nr.voturi pentru 14
Nr.voturi impotrivaAbtineri - 1
Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Ileana DAYAN

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

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

HOTARARE
prvind implementarea proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CAMIN
CULTURAL IN COMUNA CURCANI, JUDETUL CALARASI”
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 18.05.2016
ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:




Proiectul de hotarare initiat de primar;
Avizul comisiei de specialitate de pe langa Consiliul Local;
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;



art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr.1269/28.03.2016, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivității;
dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;












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

HOTARASTE
Art. 1. - Se aprobă investitia si implementarea proiectului „MODERNIZARE SI
REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA CURCANI, JUDETUL
CALARASI”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Lucrarile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii, conform Deviz General aferent cererii de finantare (Anexa
nr.2)
Art. 3. - Autoritatea administrației publice locale se obligă să asigure functionarea la
parametrii proiectati si intretinerea investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. – Caracteristicile tehnice ale investitiei propuse, precum si necesitatea si
oportunitatea investitiei sunt cuprinse în Anexa nr.1- Memoriu Justificativ, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. – Consiliul Local se angajeaza sa asigure accesul public (fara taxe) la
investitia realizata prin proiect.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei si
este nominalizat si delegat in relatia cu AFIR.
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Curcani, d-nul Gazu Aurica.
Secretarul comunei Curcani va comunica prezenta tuturor celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Bold Aurica
Nr. 35
Adoptata la Curcani
Astazi, 18.05.2016

Nr.consilieri,total- 15
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 18.05.2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand
urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar
pe anul 2015
2. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2016
3. Proiect de Hotarare privind stabilirea modalitatii de identificarea beneficiarilor
stimulentului educational sub forma de tichete sociale;
4. Diverse

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind
prezenti 15 consilieri din totalul de 15.
Se trece la discutii pe marginea procesele verbale al sedintelor lunii anterioare.
D-nul consilier Nica Dorel face mentiunea ca luna trecuta s-a abtinut de la vot la
hotararea privind casarile. D-na secretar ia nota despre aceasta mentiune.
Procesele verbale se supun la vot si se aproba ambele cu 15 voturi pentru.
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de
zi, mai sus prezentata, care se aproba cu 15 voturi pentru.
D-na secretar ia cuvantul si supune spre aprobare suplimentarea ordinei de zi cu
urmatorul punct:
Proiect de hotarare prvind implementarea proiectului „MODERNIZARE SI
REABILITARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA CURCANI, JUDETUL
CALARASI”. Toti cei 15 consilieri sunt de accord cu suplimentarea ordinei de zi.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015
D-nul presedinte prezinta materialele atasate la proiectul de hotarare.
In continuare se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
D-nul contabil Cringasu Viorel ia cuvantul si prezinta necesitatea adoptarii acestei
hotarari.
Nemaifiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru si 5 abtineri.

Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de Hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Se da citire proiectului de hotarare si 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.

Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de Hotarare privind stabilirea
modalitatii de identificarea beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete
sociale.

Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor
prezentate.
D-nul consilier Zamfir Marin ia cuvantul si spune ca nu exista o buna colaborare intre
scoala si primarie..
Nemaifiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu
14 voturi pentru si 1 abtineri.
Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare prvind implementarea
proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE CAMIN CULTURAL IN
COMUNA CURCANI, JUDETUL CALARASI”
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor
prezentate.
D-nul viceprimar ia cuvantul si arata necesitatea adoptarii acestei hotarari.
Nemaifiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu
15 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Diverse
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta multumeste consilierilor pentru participare
si declara sedinta inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Bold Aurica
Intocmit secretar,
Ileana DAYAN

