JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.2620/23.07.2019

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 23.07.2019, in sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului Local Curcani,
avand urmatoarea ordine de zi :
•
•

•

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind proiectul „ Lucrari
de extindere sediu Primaria Curcani, judet Calarasi.
Diverse

Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 11 consilieri
din totalul de 15 (absenti Dascalu Gabriel Danut, Eftene Niculae, Nica Dorel, Popa Aurel Bogdan).
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se
aproba cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2019;
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate.
Dnul contabil Cringasu Viorel ia cuvantul si spune ca sunt sume rectificate din excedent si duse la
investitii.
Nemaifiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 11 voturi
pentru.
Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico economici actualizati privind proiectul „ Lucrari de extindere sediu Primaria Curcani,
judet Calarasi.
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dnul primar ia cuvantul si spune ca proiectarea a trebuit refacuta, au fost multe discutii si s-a pierdut
mult timp.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 10 voturi pentru si o
abtinere (Viziru Adrian)
Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Diverse
Ia cuvantul dnul primar care spune ca in urma a doua cereri semnate de mai multi cetateni ai
comunei, este nevoie urgent ca familia care sta temporar in vechea gradinita nr. 2, trebuie mutata.
Petitionarii reclama ca familia este foarte galagioasa, se cearta, au limbaj licentios. Dnul primar
sugereaza sa fie mutati tot temporar in fosta gradinita nr. 1, pana cand se va gasi solutia sa li se
asigure o locuinta permanenta.
Dnul consilier Costache Gheorghe spune ca este o solutie foarte buna, zona este un pic mai izolata,
mai aproape de primarie si pot fi tinuti sub observatie mai usor.
Nefiind inscrieri la cuvant, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Ruse Gheorghe
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Secretar general,
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