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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 dezmembrare terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Curcani, judet Calarasi 
 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 28.08.2019, 
ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3030/23.08.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr.3066, 3067, 3068/2019  ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local; 
• Referatul compartimentului de specialitate al serviciului Urbanism nr.3029/23.08.2019 ; 
• Expunerea de motive nr. 3029/23.08.2019a Primarului comunei Curcani, judet Calarasi; 
• Extras de Carte Funciara 20619//UAT Curcani ; 
• Prevederile Legii Cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, r3, cu modificarile si completarile 


ulterioare, ale art. 23 lit.h), art. 132 alin. 1, respectiv art.135 alin. 1 lit. a) si alin.3 din ordinul nr. 700/2014 
privind Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara ; 


• Prevederile HCL 38/2019  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 dezmembrarea unui teren proprietate privata a comunei Curcani situat in CV 34, P 1 si 2, 
numar cadastral 20619, in suprafata totala de 1405 mp, in 2 loturi, astfel: 


• Lotul nr. 1 cu numar cadastral 22274, in suprafata de 403 mp; 
• Lotul nr. 2 cu numar cadastral  22275, in suprafata de 1002 mp. 


Art. 2 Se imputerniceste primarul comunei Curcani, judet Calarasi, sa semneze actele autentice de 
dezmembrare ale terenuriolor ce fac obiectul prezentei hotarari. 
 Art.3 Compartimentul urbanism va duce la indeplinire prevederile prezentului. 
 Sucretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 


 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 


RUSE GHEORGHE  
 


Nr. 51          Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 28.08.2019                                                                  Nr.voturi pentru -   8                                                                              
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 1 
                                                                                                Abtineri - 5                                              
                                                                                   


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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni 
(septembrie 2019 - noiembrie 2019) 


 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 28.08.2019, 
ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3026/23.08.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr.3066, 3067, 3068/2019  ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local; 
• Având în vedere expunerea de motive nr.3025/23.08.2019 întocmită de Primarul comunei Curcani,  


raportul de specialitate nr. 3025/23008.2019 întocmit de secretarul  comunei Curcani, 
• În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, şi art. 12, alin. (1) 


din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Curcani, 
• Prevederile HCL 38/2019  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 desemneaza presedinte de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni 
(septembrie 2019 - noiembrie 2019) dnul consilier Buciumeneanu Eugen Marian. 
 
 Sucretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 


 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 


RUSE GHEORGHE  
 


Nr. 53        Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 28.08.2019                                                                  Nr.voturi pentru -   8                                                                              
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 6                                              
                                                                                   


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 neasumarea responsabilitatii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achizitia produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative 


 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 28.08.2019, 
ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3059/28.08.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr.3066, 3067, 3068/2019  ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local; 
• Adresa nr. 3308/2019 a Consiliului Judetean Calarasi, Directia dezvoltare Regionala si Relatii externe 


referitor la adoptarea unei hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii consiliilor locale in 
implementarea Programului pentru scoli al Romaniei; 


• Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.1398/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce priveste 
ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte si produse  
lactate, precum si distributia de produse de panificatie in institutiile de invatamant;  


• H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017- 2023 si 
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017- 2018. modificata si completata;  


• H.G. nr. 52/30.01.20 l 9 privind modificarea si completarea Hotararii Guvenului nr.640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017 -2018 


• Prevederile HCL 38/2019  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 stabileste neasunarea responsabilitatii autoritatilor locale ale comunci Curcani, judetul Calarasi 
privind organizarea si derularea procedurilor de atribuirc a contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia 
produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative 


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


 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 


RUSE GHEORGHE  
 


Nr. 52         Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 28.08.2019                                                                  Nr.voturi pentru -   13                                                                              
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 1                                              
                                                                                   


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 reactualizarea devizului privind obiectivul "Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna 
Curcani, județul Călărași" 


 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 28.08.2019, 
ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3078/28.08.2019 initiat de primar; 
• Raportul nr. 3028/28.08.2019 a compartimentului de specialitate prin dnul ing. Mica Sorin; 
• Avizul nr. 226/19.07.2019 al Administratiei Nationale „Apele Romane; 
• Adresa nr. 3027/23.08.2019 a SC ACIM SA; 
• prevederile art. 71 din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 


domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene; 


• dispozitiile art.129 alin. (4), lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 
• Prevederile HCL 38/2019  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 aprobă reactualizarea devizului privind obiectivul "Înființare rețea canalizare și stație de epurare 
în comuna Curcani, județul Călărași", confor anexei ce face parte integranta din prezenta. 
    Art. 2.  Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Secretarul comunei va comunca prezenta tuturor celor interesati. 
 


 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 


RUSE GHEORGHE  
 


Nr. 54           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 28.08.2019                                                                  Nr.voturi pentru -   13                                                                               
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 1 
                                                                                                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 anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 28.08.2019, 
ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 


• Proiectul de hotarare nr. 3024/23.08.2019 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr.3066, 3067, 3068/2019  ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local; 
• Referatele nr. 2989, 3016/2019 intocmint de compartiment contabilitate, prin contabil Bumbacel Silvia; 
• Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele si taxele locale, cu 


modificarile si completarile ulterioare 
• Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, art.185 alin.(1) lit.b, alin.(6), cu 


modificarile si completarile ulterioare 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Prevederile HCL 18/27.02.2019 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor 


aferente impozitelor, taxelor locale si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele fizice de 
pe raza administrativ teritoriala a comunei Curcani, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local; 


• Prevederile HCL 38/2019  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 aprobă anularea a creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale pentru 
urmatorii contribuabili: 
Nr. Crt. Nume si prenume contribuabil Majorari de intarziere si 


penalitati/lei 
1.  STAN ARISTITA 874 
2.  FLOREA STEFANA 513 


 
   Art. 2.  Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 


 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 


RUSE GHEORGHE  
 


Nr. 50           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 28.08.2019                                                                  Nr.voturi pentru -   14                                                                               
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -                                               
                                                                                   


Contrasemneaza   de legalitate , 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 
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