
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 29.07.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea 
ordine de zi :   

1.  Proiect de privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
2. Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei la domeniul privat a terenurilor 
neatribuite rămase la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Curcani 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
pentru investitia „Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 in comuna Curcani judet 
Calarasi” 
4. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si 
taxelor locale 
5. Diverse 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 
consilieri din totalul de 15 (Dascalu Gabriel nemotivat) 

Se trece la discutii pe marginea procesului verbal al sedintei trecute.  
Se trece la votarea procesului verbal care  care se aporoba cu 14  voturi pnetru  
 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 14 voturi pentru. 
 

• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 

 Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul primar spoune ca se vor muta banii din fondul de rulment pentru o coasa si pentru parc, pentru o 
autoutilitara. 

Dnul consilier Popa Aurel Bogdan pentru ce trebuiesc banii de cheltuielile de personal, care se 
duc la bunuri si servicii. 
Dnul primar raspunde ca deocamdata pentru nimic special, dar vor trebui bani in acel cont. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru, 
1 abtinere (Viziru Adrian) 
 

• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind   constatarea 
apartenentei la domeniul privat a terenurilor neatribuite rămase la dispoziția Comisiei 
locale de fond funciar Curcani 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul primar explica faptul ca terenul este amplasat la nisipuri. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru si 
1 vot impotriva (Viziru Adrian)  
 

• Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia „Reabilitare si modernizare 
Scoala Gimnaziala nr. 1 in comuna Curcani judet Calarasi” 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 11 voturi pentru si 
1 vot impotriva (Viziru Adrian) si 2 abtineri (Nica Dorel si Musca Dumitru Dan. 
 
Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind anularea creantelor 
fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi pentru.  
 



 2 

Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Diverse 
Dnul primar ia cuvantul si spune ca ar vrea sa aduca o explicatie pentru dnul consilier Popa Aurel 
Biogdan care a scris pe Facebook faptul ca primaria a achizitionat camere de luat vederi de peste 
1 miliard de lei. Nu este adevarat, au fost achizitrionate 20 de camere pentru parcul comunal, care 
au costat putin peste 10.000 lei. Daca doreste, dnul consilier poate consulta datele si factura 
achizitiei. 
Dnul Popa Aurel Bogdan spune ca asa a avut informatia, ca asa s-a discutat intr-o sedinta 
anterioara. 
Ia cuvantul dnul Musca Dumitru Dan care spune ca biserica doreste sa construiasca bustul lui 
Carol al II-lea, dar are nevoie de ajutorul primariei pre repararea teneului, movilei pe care va fi 
amplast bustul Dnul primar raspunde ca va asigura tot ajutorul de care este nevoie. 
Nemaifiind alte discutii, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Costache Gheorghe                            Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general comuna, 
                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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