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COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 


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


CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 


privind aprobarea finantarii Asociatiei Club Sportiv Viitorul Curcani din comuna Curcani, judet Calarasi 
 


 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara convocata de indata in ziua 
de 13.09.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3279/12.09.2019 initiat de primar; 
• Prevederile art. 3 alin 1 si asr. 69 din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si 


completarile ulterioare ; 
• Prevederile HG 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii 


69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
• Solicitarea nr. 3269/12.09.2019 inainatata de Asociatia Club Sportiv Viitorul Curcani, precum si raportul 


compartimentului de specialitate; 
• Prevederile HCL 53/2019  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu modificari si 


completarile ulterioare 
 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 


H O T A R A S T E  
 
 Art.1 Se aproba Finantarea Asociatiei Club Sportiv Viitorul Curcani din comuna Curcani, judet Calarasi 
cu suma de  10.000 lei. 
         Art.2 Cu ducere la indeplinire se insarcineaza d-nul viceprimar Chirica Gheorghe. 
 Secretarul comunei Curcani va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 


 
 


PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BUCIUMENEANU EUGEN MARIAN 


 


Nr. 57           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti -  
Astazi, 13.09.2019                                                                  Nr.voturi pentru -                                                                                  
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -                                              
                                                                                   


Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 



mailto:primariacurcani@gmail.com

http://www.primariacurcani.ro/
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COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 


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


CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 
 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara convocata de indata in ziua 
de 13.09.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3266/12.09.2019 initiat de primar; 
• Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, prin contabil Cringasu Viorel 


3265/12.09.2019; 
• Prevederile HCL 23/21.03.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 
• dispozitiile art.129 alin. (4), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 
• Prevederile HCL 53/2019  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu modificari si 


completarile ulterioare 
 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 


H O T A R A S T E  
 
 Art.1  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 conform anexei 
          Art.2 Compartimentul financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentului. 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 


 
 


PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BUCIUMENEANU EUGEN MARIAN 


 


Nr. 55           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti -  
Astazi, 13.09.2019                                                                  Nr.voturi pentru -                                                                                  
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -                                              
                                                                                   


Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 
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COMUNA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 


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


CONSILIUL LOCAL 
H O T A R A R E 


privind majorarea capitalului social al societatii "Salubris Curcani" SRL 
 


 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara convocata de indata in ziua 
de 13.09.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3268/12.09.2019 initiat de primar; 
• Referatul dnului adminsitrator Mica Cristian nr. 3267/12.09.2019; 
• art. 28 lit. d) și ale art. 32-39 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice; 
•  art. 1și 2, ale art.7, ale art.11-13, ale art. 17, ale art. 36, ale art.191-206 din Legea nr. 31/1990 privind 


societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 


• art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 


• art. 2 lit. g), ale art. 3 alin. (5) lit. d), ale art. 8 alin. (1), alin. (2), ale art. 30, ale art. 35 din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, 


• dispozitiile art.92 alin. (1) si art 129 ali (7) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 
• prevederile HCL 12/30.03.2018 privind infiintarea Societatii "Salubris Curcani" SRL 
• Prevederile HCL 53/2019  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu modificari si 


completarile ulterioare 
 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 


H O T A R A S T E  
 
 Art.1 Se aproba aportul comunei Curcani la majorarea capitalului social al societatii "Salubris Curcani" 
SRL in numerar al societatii, subscris si varsat, la valoarea de 15.000 lei  


Art.2 Compartimentul financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentului. 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 


 
 


PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BUCIUMENEANU EUGEN MARIAN 


 


Nr. 56           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti -  
Astazi, 13.09.2019                                                                  Nr.voturi pentru -                                                                                  
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -                                              
                                                                                   


Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 
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