JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.2713/31.07.2019
de zi :
•
•

•
•

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 31.07.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea ordine
Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale;
Proiect de hotatare privind atribuire teren gratuit in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
Proiect de hotatare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

Diverse

Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 consilieri
din totalul de 15 (Dascalu Gabriel Danut absent nemotivat).
Se trece la discutii pe marginea proceselor verbale ale sedintelor din luna iunie 2019.
Ia cuvantul dnul consilier Eftene Niculae care spune ca nu a avut la dosarul de sedinta, procesele
verbale. Dna secretar se ofera sa le citeasca, dar acesta refuza, propune sa se supuna aprobarii la
sfarsitul sedintei. Consilierii sunt de acord.

•
•
•

Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se
aproba cu 14 voturi pentru.
Dna secretar ia cuvantul si solicita suplimentarea ordinei de zi cu inca 3 proiecte de hotarare:
Proiect de hotarare privind numire administrator Societatea "Salubris Curcani" SRL;
Proiect de hotatare aprobarea finantarii Asociatiei Club Sportiv Viitorul Curcani din comuna
Curcani, judet Calarasi;
Proiect de hotatare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
Se supune la vot suplimentarea si se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (Eftene Niculae)
La sedinta este prezenta dna Eftene Ioana care ia cuvantul si spune ca a fost data in judecata de dna
Voda, care i-a cerut si despagubiri. A castigat procesul dar a fost chemata si facuta ca o albie de
porci. Mai spune ca aceasta duduie a spus ca o aranjeaza, a pus din nou tablele din coltul casei si a
spus ca va face un gard opac. Copila mea este foarte bolnava si expira aerul acela infect.. Mai spune
ca fiica dansei a facut o sesizare la dnul Mica. Politia a sugerat sa se sesizeze primaria. Dnul mica a
dat un raspuns, a vorbit foarte urat. A verificat gradul de insorire. Dna Eftene intreaba daca dnul mica
are atestat de grad de insorire. Mai afirma ca dnul Mica a spus numai minciuni in raspuns. Nu exista
santuri unde sa dea apa. Dnul Mica nu a venit in curte dar spune ca are poze cu gardul degradat.. Dna
Eftene mai spune ca nu este ruda cu dna Voda care este o reclamagie. Dna Eftene continua si vrea sa
il intrebe pe dnul Alexandru, de ce nu a trimis raportul vizitei pe a facut-o impreuna cu o comisie.
Comisia trebuie sa vina din nou, sa vina si o comisie de la mediu. Toata vita de vie este la dansa in
curte. Sa vina inca o data comisia.
Dnul consilier Eftene Niculae spune ca il deranjeazamodul de comportament al angajatilor primariei.
Dnul Primar raspunde ca va tine o sedinta cu angajatii si va rezolva problema. Toate comisiile venita
la dna Eftene au constatat acelasi lucru.
Dnul Eftene Niculae afirma ca ceea ce se intampla la Caracal, se intampla in toata tara. Dnul Mica nu
ar trenbui sa aiba acest comportament. Daca a fost in instanta si s-a construit fara autrorizatie, acestea
sunt legile, ne permit sa construim fara autorizatie. Pnl-istii sunt o banda de excroci.
Dna Eftene Ioana spune ca tot ceea ce construieste, construieste conform legii. Sa se transmita dnei
Voda sa isi dea tablele jos.
Dnul consilier Popa Aurel Bogdan spune ca nu a semnat raportul comisiei pentru ca se puneau paie
pe foc, casa dnei este incercuita de acelasi proprietar.

Dnul primar sugereaza ca ar fi bine sa se mai mearga inca o data, comisia formata din consilieri
locali..
Dnul Alexandru Stefan afirma ca dansul refuza sa mearga.
Dna Eftene Ioana vrea sa mai vina inca o data comisia si vrea sa intrebe pe dnul mica daca acel
magazin are voie sa se transforme din magazin mixt in bodega si acum in pizzerie.
Dna Eftene Ioana paraseste sala de sedinta.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind anularea creantelor
fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale;
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materalelor anexate.
Nefiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi
pentru
•

Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind atribuire teren
gratuit in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala;
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dnul Eftene Niculae spune ca se abtine, pentru ca nu are acte doveditoare.
Dna secretar afirma ca la dosar au fost atasate procesele verbale ale comisiei de atribuire, celelalte
acte pot fi consultate oricand, dar sunt date cu caracter personal, nu pot distribuite
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru si 1
abtinere (Eftene Niculae)
•

Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea contului
de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate
Ia cuvantul dnul consilier Popa Aurel Bogdan care intreaba ce reprezinta cheltuilile de servicii
materiale de 36 milioane lei. Mai afirma in continuare ca nu a fost invitat la sedintele pe comisie, nu
stie daca au avut loc sau nu.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi pentru si 5
voturi impotriva (Eftene Niculae, Popa Aurel Bogdan, Nica Dorel, Florea Tudor, Viziru Adrian)
•

Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind numire
administrator Societatea "Salubris Curcani" SRL
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi pentru, 3 voturi
impotriva (Nica Dorel, Florea Tudor, Viziru Adrian) si 2 abtineri (Eftene Niculae, Popa Aurel
Bogdan)
•

Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea finantarii
Asociatiei Club Sportiv Viitorul Curcani din comuna Curcani, judet Calarasi
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate
Dnul primar explica ca e necesara o suma pentru plata arbitrilor, echipamente si in plus, a mai venit o
factura care mareste suma necesara.
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba daca nu se poate face un salariu pentru sportivi.
Dnul primar raspunde ca pot fi platiti doiar din sponsorizari.
Dnul presedinte de sedinta propune suplimentarea sumei sponsorizate la 11.00 lei total.
Nemai fiind discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi pentru, cu suma
de 11 000 lei.
•
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Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate
Dnul primar explica ca aceasta rectificareeste pentru sponsorizarea aprobata mai devreme
Nemai fiind discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru si 1
abtinere (Eftene Niculae), cu suma de 11 000 lei.
•

• Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi: Diverse
Dnul primar pune in discutie familia a carei casa a luat foc si acum stau in fosta gradinita. Sugereaza
sa le reconstruiasca pe acelasi loc unde au locuit.
Ia cuvantuldnul Chircalan petre, prezent la sedinta, care spune ca alaturi de Bebe Zaharel a cazut un
stalp de lem al telekomului, trebuie sa avem grija. Dansul continua si afirma ca s-au ciordit pavelele
platite de cetateni, in urma lucrarilor cu canalizarea, toate pavelele sunt bagate in curtile oamenilor.
Roaga pe dnul primar sa vorbeasca cu cei de la canalizare sa lase curat si terenul drept, dupa ce
termina lucrarea.
Ia cuvantul dna secretar care spune ca ar trebui supuse la vot procesele verbale ale sedintelor lunii
iunie. Dar domnii consilieri au inceput sa paraseasca sala.
Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Ruse Gheorghe
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Intocmit
Secretar general,
Dayan Ileana

