JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.3960/31.10.2019
PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 30.10.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea ordine
de zi :
• Proiect de hotarare privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului local al comunei Curcani, județul Călărași;
• Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun
adoptării Consiliului local al Comunei Curcani
• Proiect de hotatare privind aprobarea finantarii Asociatiei Club Sportiv Viitorul Curcani din comuna
Curcani, judet Calarasi
• Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
• Proiect de hotarare privind initierea Studiului de Fezabilitate privind Extindere retea alimentare cu
apa potabila in comuna Curcani, judet Calarasi
• Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale
• Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de
specialitate al primarului pentru anul 2019
• Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe terenuri extravilane pentru care
proprietarii au efectuat intabularea in cartea funciara, pe cheltuiala proprie
• Diverse
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 15 consilieri
din totalul de 15.
La sedinta este prezenta dna Eftene Ioana careia i se da cuvantul. Aceasta aduce in discutie problema
pizzeriei contruita langa proprietatea ei. In magazin se gasesc si produse de cofetarie. Afirma faptul
ca in interiorul cladirii au fost facute modificari care nu au autorizatie. Trebuia acordul vecinilor,
inclusiv al meu, pentru aceste modificari. A fost adus un container pe care l-a pus pe razor, miroase
urat in casa, toata mizeria este in curtea dansei. Este treaba primariei sa intre in curtea respectivei si
sa faca ordine si curatenie, a mai afirmat dna Eftene Ioana.
Ia cuvantul dnul consilier Eftene Niculae care spune ca in momentul in care exista o hotarare
judecatoreasca, aceasta trebuie respectata, dna Voda a facut un abuz.A inceput o noua activitate fara
sa intrebe vecinii.Dna Eftene a apelat la ajutorul nostru, dar apoi va merge in instanta daca nu gaseste
rezolare in consiliu local..
Ia cuvantul dnul primar care spune ca se va face orice este nevoie pentru rezolvarea problemei.
Propune sa se constituie o comisie din randul consilierilor locali, care sa se ocupe de aceasta
problema..
La propunerea dnilor consilieri, comisia este formata din dnii consilieri Eftene Niculae, Popa Aurel
Bogdan si Chirica Gheorghe.
Dnul consilier Popa Aurel Bogdan mentioneaza ca aceasta comisie nu va ptea face decat o
constatare.
Dna Eftene Ioana incheie si multumeste ptr atentie.
Se trece la discutii pe marginea proceselor verbale ale sedintelor din 25.09.2019 si 25.09.2019.
Ia cuvantul dnul consilier Nica spune ca in PV din 25.09.2019 nu este consemnat faptul ca dnul
viceprimar a fost rugat sa aduca o masina de piatra la scoala.
Se trece la votul celor doua procese verbale :
- Proces-verbal din data de 25.09.2019 - 15 voturi pentru,

-

•

Proces-verbal din data de 25.09.2019 – 11 voturi pentru, 4 abtinere (Viziru Adrian, Eftene
Niculae, Dascalu Gabriel Danut, Florea Tudor).

Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se
aproba cu 15 voturi pentru.
Dna secretar ia cuvantul si solicita suplimentarea ordinei de zi cu inca un proiect de hotarare:
Proiect de hotarare de modificare a HCL 51/28.08.2019 privind dezmembrare terenuri ce apartin
domeniului privat al comunei Curcani, judet Calarasi. Se supune la vot suplimentarea si se aproba cu
15 voturi pentru.

• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Curcani, județul
Călărași;
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materalelor anexate.Dna secretar
explica modificarile aduse prin Codul Administrativ referitoare la indemnizatia consilierilor si de
presenta la sedintele consiliului local si ale comisiilor consiliului local.
Dnul Popa Aurel Bogdan propune ca sedintele ordinare ale consiliului sa se tina la ora 16, iar cele de
indata sa fie convocate cu minim doua ore inainte, astfel incat sa poata fi prezenti toti consilierii.
Majoritatea consilierilor sunt de acord cu aceasta propunere.
Nemaifiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 15 voturi
pentru
•

Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor
de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Curcani
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 15 voturi pentru.

•

Se trece la punctul nr. 3 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.
Dul popa Aurel Bogdan intreaba pentru ce sunt necesari acesti bani.
Dnul primar raspunde ca pentru plata unor facturi.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 15 voturi pentru.

• Se trece la punctul nr. 4 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 Popa Aurel Bogdan intreaba ptr ce sunt acesti bani.
Dnul primar raspunde ca pentru extindere alimentare cu apa si banii ptr clubul sportiv.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 15 voturi pentru.
• Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind initierea Studiului de
Fezabilitate privind Extindere retea alimentare cu apa potabila in comuna Curcani, judet
Calarasi
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dnul primar raspunde ca pentru extindere alimentare cu apa si banii ptr clubul sportiv.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 15 voturi pentru.
2

•

Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind anularea creantelor fiscale
accesorii aferente impozitelor si taxelor locale
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dna secretar mentioneaza ca mai este o persoana de adaugat la aceasta scutire, si anume Iosif
Mariana, prezentand referatul compartimentului contabilitate..
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 15 voturi pentru.

•

Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind modificarea organigramei si
statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
vot impotriva (Eftene Niculae).

•

Se trece la punctul nr. 8 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind scutirea de la plata
impozitului pe terenuri extravilane pentru care proprietarii au efectuat intabularea in cartea
funciara, pe cheltuiala proprie
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Ia cuvantul dnul Buciumeneanu Eugen Marian, care spune ca au mai existat hotarari similare, sa
pastram acelasi principiu pentru toti solicitantii.
Dnul Popa Aurel Bogdan ia cuvantul si spune ca legea ne permite sa aprobam scutirea in totalitate
sau partial.
Dnul Buciumenenanu Eugen marian spune ca ar fi bine sa fie adoptata o hotarare care sa stabileasca
clar conditiile si procentul privind scutirea de la plata impozitului pentru care proprietarii au efectuat
intabularea in cartea funciara, pe cheltuiala proprie.
Dnul primar raspunde ca va initia un astfel de proiect.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtinere (Buciumenenanu Eugen Marian).

•

Se trece la punctul nr. 9 al ordinei de zi: Proiect de hotatare de modificare a HCL 51/28.08.2019
privind dezmembrare terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Curcani, judet
Calarasi.
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 15 voturi.

• Se trece la punctul nr. 9 al ordinei de zi: Diverse
Ia cuvantul dnul Viziru Adrian care se adreseaza viceprimarului, spunandu-i ca este mare mizerie la
lacul Potcoava.
Dnul Eftene Nixculae intreaba cand se va incepe si la noi asfalarea, deoarece la Soldanu s-a terminat
deja.
Dnul primar raspunde ca spera sa se semneze contractul pana pe 10 noiembrie.
Dnul Popa Aurel Bogdan spune ca pentru cei care arunbca gunoi in strada sau pe camp, ar trebui sa
vorbim cu politia, sa facem o reclamatie.
Nemaifiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Buciumeneanu Eugen Marian
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Intocmit
Secretar general,
Dayan Ileana

