COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2020 de catre
beneficiarii de ajutor social
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de
22.01.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 167/16.01.2020 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.298,294, 297/2020 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul
Local;
• Referatul nr. compartimentului asistenta sociala nr. 69/09.01.2020;
• Raportul de aprobare nr. 166/16.01.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare;
• prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile art. 129 alin. (7) lit. b) si p) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
• Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Planul de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2020 de catre beneficiarii de ajutor
social, conform anexei.
Art. 2. Viceprimarul Comunei Curcani, impreuna cu serviciul asistenta sociala, vor duce la îndeplinire
prevederile viitoarei hotărâri.
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr. 2
Adoptata la Curcani
Astazi, 22.01.2020

Nr.consilieri total- 14
Nr. consilieri prezenti - 12
Nr.voturi pentru - 9
Nr.voturi impotriva - 1
Abtineri - 2
Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general , Dayan Ileana

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Programului anual de achizitii publice
al comunei Curcani pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de
22.01.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 170/16.01.2020 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.298,294, 297/2020 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul
Local;
• Raportul de aprobare nr. 166/16.01.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare;
• expunerea de motive a responsabilului cu achizitiile publice, nr. 168/16.01.2020
• prevederile art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ accord-cadru din
Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016,cu modificarile si
completarile ulterioare,
• prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare
• Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Programul anual de achizitii publice a comunei Curcani jud. Calarasi, pentru
anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta.
Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza primarul comunei Curcani.
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr. 3
Adoptata la Curcani
Astazi, 22.01.2020

Nr.consilieri total- 14
Nr. consilieri prezenti - 12
Nr.voturi pentru - 10
Nr.voturi impotriva Abtineri - 2
Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general , Dayan Ileana

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea inițierii proiectului "Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunităţii
locale de romi din Curcani și Romînești."

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de
22.01.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 223/2020 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.298,294, 297/2020 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul
Local;
• Raportul de aprobare nr. 209/17.01.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare;
•
•

Adresa nr. 1/17.01.2020 din partea Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului;
prevederile Programului de Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor,
finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte ”Creșterea Incluziunii și
Abilitarea Romilor”;

Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ
•
•

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Inițierea proiectul "Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate
comunităţii locale de romi din Curcani și Romînești" şi a cheltuielilor aferente acestuia, din cadrul
Programului de Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor, finanțat din
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte ”Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”;
Art. 2. Se aprobă parteneriatul cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului in vederea
depunerii și implementarii proiectului "Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunităţii
locale de romi din Curcani și Romînești.";
Art. 3. Se aprobă cofinanțarea pentru proiectul "Fii parte din comunitate! – Servicii integrate
adresate comunităţii locale de romi din Curcani și Romînești.", în cuantumul prezentat în Acordul de
parteneriat;
Art. 4. Se aprobă echipa de implementare formată din: Coordonator - Dayan Ileana, Contabil –
Cringasu Viorel, Expert grup tinta – Rotar Cezarina Mariana și Expert componentă cadastru/ bransamente/
intabulari/ expertize tehnice – Mica Sorin Daniel;
Art. 5 Se aproba asigurarea sustenabilității proiectului conform prevederilor menționate în
Metodologia de asigurare a sustenabilității proiectului Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate
comunității de romi din Curcani și Românești; Se asigura sustenabilitea tehnica, financiara si a resursei
umane timp de 5 ani de la încheierea proiectului;
Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Comunei Curcani, judeţul Călăraşi, Domnul Gazu Aurică, să
semneze toate actele ce derivă din procesul depunere proiect, implementare şi raportare în cadrul
proiectului;
Art. 7. Secretarul general al comunei Curcani va comunica prezenta tuturor factorilor interesaţi
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.4
Adoptata la Curcani
Astazi, 22.01.2020

Nr.consilieri total- 14
Nr. consilieri prezenti - 12
Nr.voturi pentru - 12
Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de
22.01.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr.203/17.01.2020initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.298,294, 297/2020 ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul
Local;
• raportul de specialitate nr. 201/17.01.2020 al contabilului Cringasu Viorel privind necesitatea
aprobarii bugetului local de venituri si cheltueli pe anul 2020;
• Raportul de aprobare nr. 202/17.01.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare;
• adresa nr.868/13.01.2020 ANAF referitoare la repartizarea sumelor si cotelor defalcate ;
• dispozitiile art. 19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
• dispozitiile art.155 alin. (1) lit. b) alin. (4) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare ;
• Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE
Art. 1 Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023,
conform anexelor ce fac parte integranta din prezentul proiect.
ART. 2 Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Secretarul general al comunei Curcani va comunica prezenta tuturor factorilor interesaţi

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.5
Adoptata la Curcani
Astazi, 22.01.2020

Nr.consilieri total- 14
Nr. consilieri prezenti - 12
Nr.voturi pentru - 9
Nr.voturi impotriva Abtineri - 3
Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua
de 22.01.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 311/22.01.2020 initiat de primar;
• Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, prin contabil Cringasu Viorel nr.
293/22.01.2020;
• Raportul de aprobare nr. 310/22.01.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare.
• Prevederile HCL 5/22.01.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul
2020
• dispozitiile art.129 alin. (4), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;
• Prevederile HCL 79/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificari si completarile ulterioare
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE

Art.1 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 conform anexelor.
Art.2 Compartimentul financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentului.
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr. 6
Adoptata la Curcani
Astazi, 22.01.2020

Nr.consilieri total- 14
Nr. consilieri prezenti - 12
Nr.voturi pentru - 9
Nr.voturi impotriva Abtineri - 3
Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar general , Dayan Ileana

