JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.4309/27.11.2019

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 27.11.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea
ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar in anul scolar 2020-2021, in comuna Curcani, judet Calarasi;
2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2020
3. Proiect de hotatare privind aprobarea taxelor Serviciului de gospodarire comunala pentru
anul 2020
4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Club Sportiv Viitorul Curcani
din comuna Curcani, judet Calarasi
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
6. Proiect de hotarare privind delegarea competentelor perfectarii unor contracte in sarcina
Ecomanagement Salubris
7. Diverse
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 13
consilieri din totalul de 15 (Chirica Gheorghe concediu de odihna, Pandele Marius invoit)
Se trece la discutii pe marginea proceselui verbal al sedintei 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 anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor
locale.
Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o
perioadă de trei luni (decembrie 2019 – februarie 2020)
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 aprobarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2020-2021, in comuna
Curcani, judet Calarasi;
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 stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2020
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 11 voturi pentru, 2
abtineri (Popa Aurel Bogdan, Nica Dorel).

•

Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea taxelor
Serviciului de gospodarire comunala pentru anul 2020
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dul Popa Aurel Bogdan propune ca taxa de bransare apa sa se majoreze, astfel incat sa contina si
contravaloarea unui apometru si instalarea acestuia. Suma de 300 lei ar acoperi aceste costuri.
Amendamentul este supus aprobarii, toti consilierii prezenti fiind de acord cu acesta.

Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba daca se poate scoate taxa pentru apa de la scoala. Dnul primar
raspunde ca nu, aceasta taxa este impusa de curtea de conturi.
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba daca se poate miscora taxa de salubrizare. Dnul primar
raspunde ca nu se poate, oricum nici cea de acum nu acopera cheltuielile.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru
(inclusiv amendamentul taxei de bransare la apa potabila).
• Se trece la punctul nr. 4 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.
Dnul Eftene Niculae spune ca ar trebui sa vina si sa prezinte aceasta, presedintele clubului..
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 8 voturi pentru si
5 abtineri (Eftene Niculae, Popa Aurel Bogdan, Nica Dorel, Dascalu Gabriel Danut, Florea
Tudor).
• Se trece la punctul nr. 5 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 banii.
Dnul primar raspunde ca pentru investitii, cadouri copii, clubul sportiv.
Nemaifiind 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 delegarea competentelor
perfectarii unor contracte in sarcina Ecomanagement Salubris
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului: 1 votu pentru (Eftene Niculae) si
12 voturi impotriva.
•

Se trece la punctul nr. 7 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.
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru.

•

Se trece la punctul nr. 8 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2019 –
februarie 2020)
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Se propun dnii Costache Gheorghe si Alexandru Stefan. In urma votului, este ales dnul consilier
Alexandru Stefan, cu un nr de 7 voturi pentru.

• Se trece la punctul nr. 9 al ordinei de zi: Diverse
Ia cuvantul dnul Eftene Niculae care intreaba de ce nu este scos la concurs postul dnei Steluta.
Nemaifiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
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