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 Incheiat astazi 22.01.2020, 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 Planului de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 
2020 de catre beneficiarii de ajutor social 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei 
Curcani  pentru anul 2020 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea initierii proiectului "Servicii integrate pentru 
imputernicire si incluziune" 
5. Proiect de hotarare privind   aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 
estimari pe anii 2021-2023 
6. Diverse 
 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 12 
consilieri din totalul de 14 (Popa Aurel Bogdan, Dascalu Danut invoiti) 

Se trece la discutii pe marginea proceselor verbale al sedintelor trecute, care se aporoba cu 12 
voturi pentru. 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 12 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 
Se supune la vot suplimentarea si se aproba cu 12 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. 
Dnul prima ria cuvantul si spune ca este o suma mica a contribuabilui de care va fi scutit, dar este 
dreptul lui. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 12 voturi pentru  
 

• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de 
lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2020 de catre beneficiarii de ajutor social 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul Nica Dorel ia cuvantul si spune ca aceste munci nu se presteaza, angajatii primariei fac 
curatenie in comuna. 
Dnul primar raspunde ca se va face tot ceea ce este piosibil pentru a scoate beneficiarii de ajutor 
social la munca. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  9 voturi pentru, 2 
abtineri (Nica Dorel si Florea Tudor), 1 vot impotriva (Viziru Adrian) 
 

• Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea Programului 
anual de achizitii publice al comunei Curcani  pentru anul 2020 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul primar spune ca este necesara aceasta hotarare, sunt planuri de realizat in anul 2020.. 

 Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  10 voturi pentru 
si 2 abtineri (Nica Dorel si Florea Tudor).  
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• Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea initierii 

proiectului "Servicii integrate pentru imputernicire si incluziune" 
• Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 

Dnul primar ia cuvantul si spune ca este vorba de un proiect de care vor benefia 500 de persoane 
de etnie roma din comuna. Proiectul acum se scrie si va fi depus pana la 30 ianuarie 2020. Din 
echipa propune sa faca parte Dayan Ileana, Mica Sorin daniel, Rotar Cezarina si Crangasu Viorel. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  12 voturi pentru. 
 

• Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea   bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul contabil spune ca a fost primita o adresa de la Consiliul judetean chiar inainte de sedinta, 
sume care vor fi si ele prinse in bugetul pentru anul 2020. 
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  9 voturi pentru, 3 
abtineri (Nica Dorel, Florea Tudor, Viziru Adrian). 

• Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 

Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul primar spune ca este vorba de sume din fondul de rulment. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  9 voturi pentru, 3 
abtineri (Nica Dorel, Florea Tudor, Viziru Adrian). 
 
Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi: Diverse 

 
Nefiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Alexandru Stefan                            Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general, 
                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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