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PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 18.12.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea 
ordine de zi :   

1. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor 
locale; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfășurarea 
activitatii operatorilor economici in Comuna Curcani 

3. Diverse 

Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 13 
consilieri din totalul de 15 (Pandele Marius invoit, Eftene Niculae demisie) 

Se trece la discutii pe marginea proceselor verbale al sedintelor trecute, care se aporoba cu 13 
voturi pentru. 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 13 voturi pentru. 
 
Dna secretar ia cuvantul si solicita suplimentarea ordinei de zi cu inca doua proiecte de hotarare: 

• Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 
• Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, ale Societatii 

"Salubris Curcani" SRL pentru anul 2019 
• Proiect de hotarare declararea vacanta a locului dnului consilier local Eftene Niculae in 

cadrul Consiliului local al comunei Curcani, judetul Calarasi. 
• Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Musca Dumitru 

Dan 
Se supune la vot suplimentarea si se aproba cu 13 voturi pentru. 
 
 

• 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. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru  
 

• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului privind organizarea si desfășurarea activitatii operatorilor economici in 
Comuna Curcani  
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul primar spune ca este necesara aceasta hotarare, avand in vedere ca este legala si ar fi bine sa 
nu avem probleme pe viitor cu alte institutii. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  13 voturi pentru,  
 

• Se trece la punctul nr. 3 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 spune ca sunt banii ptr ajutoarele de incalzire. 

 Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  13 voturi pentru  
 

• Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli, ale Societatii "Salubris Curcani" SRL pentru anul 2019 

Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul Viziru Adrian solicita proietul de hotarare pentru a-l studia. 
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Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  12 voturi pentru 
si 1 vot impotriva (Viziru Adrian) 
 

• Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind declararea vacanta a 
locului dnului consilier local Eftene Niculae in cadrul Consiliului local al comunei Curcani, 
judetul Calarasi 

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  13 voturi pentru. 

• Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind validarea mandatului de 
consilier al domnului Musca Dumitru Dan 

Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului: 13 voturi pentru  
 

 
Nemaifiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Alexandru Stefan                            Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general, 
                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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