
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr.2270/26.06.2019 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 26.06.2019, in sedinta ordinara 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 aprobare achizitie tahograf 
• Diverse 

Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 consilieri 
din totalul de 15 (Pandele Nicolae invoit). 

Se trece la discutii pe marginea procesele verbale ale sedintelor ordinare din luna mai2019. 
Ia cuvantul dnul consilier Popa Aurel Bogdan care spune ca in procesul verbal al sedintei de indata 
din luna mai, nu este trecut numele consilierilor absenti sau prezenti. Procesul verbal al sedintei de 
indata din 03.06.2019 este aprobat cu 11 voturi pentru si 3 abtineri ( Nica Dorel, Eftene Niculae, 
Dascalu Gabriel Danut) 
Pentru procesul verbal al sedintei ordinare a lunii mai 2019, nu au existat discutii ,. Se trece la 
votarea proceselui verbal si se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (Ionescu Niculae). 
 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 14 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 materalelor anexate. 
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba unde se duc banii de la capitolul locuinta ? Dnul contabil Cringasu 
Viorel a raspuns ca sunt bani ptr salubrizare 
Nefiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 19 voturi 
pentru si 5 abtineri (Eftene Niculae, Dascalu Gabriel Danut, Nica Dorel, Popa Aurel Bogdan, Florea 
Tudor). 
Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind privind aprobare achizitie 
tahograf 
 Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul Eftene Niculae intreaba ce este acela un tahograf. Dnul Costache Gheorghe ii raspunde. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi pentru 

 
Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Diverse 
Ia cuvantul dnul consilier Popa Aurel Bogdan care intreaba cand se va supune aprobarii incheierea 
exercitiului bugetar pentru anul 2018. Dnul contabil Cringasu Viorel raspunde ca dnul primar va 
initia in curand un proiect de hotarare in acest sens. 
Dnul Popa Aurel Bogdan spune in continuare ca ne-ar trebui o rampa de gunoi, unde populatia sa 
depoziteze gunoiul de grajd. Dnul viceprimar raspunde ca fiecare avem in curte un loc, unde se poate 
amenaja o groapa ptr gunoi de grajd. 
Nefiind inscrieri la cuvant, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Ruse Gheorghe                               Intocmit   

                                                                                                                       secretar, 
                                    Dayan Ileana                                                                                                                
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