
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr. 1621/14.04.2021 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat in data de 09.04.2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani convocata in ziua 
de de 09.04.2021 ora 14.00, avand urmatoarea ordine de zi :   

Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
pentru o perioadă de trei luni (aprilie 2021 – iunie 2021) 

2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 

2021 si estimari pe anii 2022-2024 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei 

Curcani  pentru anul 2021 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de 

specialitate al primarului pentru anul 2021 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurilor de administrare a domeniului public şi 

a domeniului privat al comunei Curcani 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat precum si a Devizului 

reactualizat pentru lucrari rest de executat la data de 01.01.2021,  aferenti proiectului  de investitii  
„Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr.2 din comuna Curcani, judet Calarasi” 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  de 
investitii “ INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 
COMUNA CURCANI , JUDETUL CALARASI “ 

9. Diverse 
Sedinta s-a tinut respectandu-se distanta de 1m intre cei prezenti, toti participantii purtand 

masca de protectie.  
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 
11 consilieri din totalul de 15 (Voicu Teodor, neacsu Nicolae, Pirvu Eugenia – au anuntat 
secretarul general al comunei ca absenteaza, Costache Gheorghe -  absent fara sa anunte)  
Dna secretar general inmaneaza fiecarui consilier local in parte un set de documente 
cuprinzand: 
- Adresa intocmita de catre Popa Aurel Bogdan  nr. 1504/04.04.2021 
- Amendament la Proiectul de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate, semnat de 7 consilieri locali (Buciumenenanu Eugen Marian, 
Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Ruse Gheorghe, 
Voican Gabriel). 

La sedinta participa dnul Bercus Costel, care solicita presedintelui de sedinta, sa ia cuvantul 
inainte de discutarea proiectelor de hotarare. Acesta vorbeste despre proiectele implementate de-a 
lungul anilor impreuna cu Primaria Curcani, benefice comunei. Spune ca este foarte necesar 
aprobarea bugetului, pentru a putea implemena in continuare un proiect prin care se vor racorda la 
apa potabila, 100 de locuinte din comuna Curcani. 
Dnul Popa Aurel Bogdan spune ca in proiectul care s-a desfasurat in anii trecuti, majoritatea 
beneficiarilor au venit la cursurile de calificare pentru bani, nu ptr a obtine o calificare. 
In continuare, dnul Viziru Adrian da citire dispozitiei Primarului de convocare. 
Se supune la vot ordinea de zi care nu se aproba, 7 voturi pentru (Buciumenenanu Eugen Marian, 
Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Ruse Gheorghe, Voican 
Gabriel) 4 abtineri (Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Nica Dorel, Florea Tudor).  Viziru Adrian 
spune ca datorita existentei pe rolul Tribunalului Calarasi a HCL 34/29.10.2021, nu mai are rost 
sa se continue discutiile si declara sedinta inchisa. 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 
consilier, 

                                                     Viziru Adrian                                  Intocmit   
                                                                                                                       Secretar general UAT, 

                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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