JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.3448/26.09.2019

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 25.09.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea ordine

de zi :
• Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale;
• Proiect de hotatare privind initierea unor Studii de Fezabilitate
• 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 28.08.2019 si 13.09.2019.
Ia cuvantul dnul consilier Popa Aurel Bogdan care spune ca atunci cand a intrebat unde s-au dus
banii, primarul a spus ca are socoelile lui.
Se trece la votul celor doua procese verbale :
- Proces-verbal din data de 28.08.2019 - 14 voturi pentru,
- Proces-verbal din data de 13.09.2019 – 112 voturi pentru, 1 abtinere (Nica Dorel, Eftene
Niculae refuza sa voteze;

•

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 un proiect de hotarare:
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor i prestarea de servicii pentru derularea
masurilor educative
Se supune la vot suplimentarea si se aproba cu 13 voturi pentru si 1 vot impotriva (Eftene Niculae)

• 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 initierea unor Studii de
Fezabilitate
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Ia cuvantul dnul Popa Aurel bogdan care spune ca studiile de fezabilitate au valabilitate un an.
Propune sa se adopte doua hotarari, separat pentru feicare studiu in parte.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba astfel: pentru proiect de
hotarare privind initierea SF Reabilitare si modernizare parc/spatii verzi in comuna Curcani, judet
Calarasi - 14 voturi pentru , si pentru proiect de hotarare privind initierea SF Reabilitare si
modernizare trotuare si alei in comuna Curcani, judet Calarasi – 12 voturi pentru, 2 abtineri (Popa
Aurel Bogdan, Eftene Niculae)

•

Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Diverse
Ia cuvantul Viziru Adrian care spune ca trebuie sa se astupe santul de la Potcoava, tot gunoiul se
varsa la el in poarta.
Dnul Eftene Niculae afirma in continuare ca toata comuna este plina de deseuri nucleare.

Dnul Costache Gheorghe il intreaba pe dnul Eftene Niculae cand are timp sa vada problemele
comunei, daca nu locuieste in Curcani.
Ia cuvantul dna secretar si roaga pe dnii consilieri sa desemneze din partea Consiliului local 3
membri pentru a face parte din consiliul de administratie al scolii. In urma votului, au fost desemnati
dnii Alexandru Stefan, Ionescu Nicolae si Ruse Gheorghe.
Ia cuvantul in continuare dnul Florea Tudor care intreaba ce facem cu retelele electrice si cu
vegetatia, trebuie adresa catre Enel ptr a ne sprijini sa curatam pomii. Dnul viceprimar raspunde ca se
ocupa personal de aceasta problema.
Ia cuvantul dnul Popa Aurel Bogdan care spune ca trebuie reglata aprinderea iluminatului public, a
trecut prin sat seara si era bezna. In acelasi timp mai trebuie puse limitatoare de viteza. Dnul
Buciumenenau Eugen Marian spune ca nu se prea dau avize ptr limitatoare daca nu sunt scoli sau alte
institutii in preajma.
Dnul Nica Dorel spune ca din cauza sapaturilor de la canalizare, este noroi la intrarea in scoala. Dnul
viceprimar raspunde ca deocamdata nu avem ce face, sunt inca lucrari de executat la canalizare, dar
in scurt timp, se va asflata. Dnul Nica mai spune ca profesorii baga masinile in curtea scolii pentru a
nu se murdari de noroi.
Nemaifiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
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