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JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr. 3797/30.09.2021 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat in data de 29.09.2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani convocata in ziua 
de de 29.09.2021 ora 16.00, avand urmatoarea ordine de zi :  
   

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
pentru o perioadă de trei luni (octombrie 2021 – decembrie 2021) 

2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 
4. Diverse 
 
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 

14 consilieri din totalul de 15.  Dnul Viziru Adrian, conform situatiei persoanelor aflate in 
carantina/izolare, primita pe cale electronica de la ISU Calarasi, se afla in carantina. 

 
Avand in vedere ca Hotararea de consiliu local nr. 8/23.04.2021 privind constatarea incetarii 

de drept a mandatelor de consilier local in cadrul Consiliului Local Curcani a dnilor Costache 
Gheorghe - PSD, Florea Tudor – PNL, Pirvu Eugenia – PNL, Voicu Teodor – PNL si vacantarea 
locurilor de consilier local, este suspendata, numarul total al consilierilor locali in functie la data 
de 30.07.2021, este de 15. 

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

Avand in vedere ca presedintele de sedinta ales prin HCL 10/30.07.2021 se afla in carantina, 
domnii conislieri propun alegerea unui alt presedinte pentru a conduce sedinta. Este propus dnul 
consilier Neacsu Costel.  

Hotararea consiliului local de alegere a presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara din 
data de 29.09.2021 este adoptata cu 14 voturi pentru. 

Dnul presedinte de sedinta Neacsu Costel da citire procesului verbal al sedintei din data de 
30.07.2021, care se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru. 

Se da citire convocatorului, anunta ordinea de zi. 
Se supune la vot ordinea de zi:  14 voturi pentru. 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni (octombrie 2021 – decembrie 
2021) 

Ia cuvantul Popa Aurel Bogdan care propune un amendament: presedintele de sedinta sa fie 
ales pentru 2 luni, astfel incat toti consilierii sa poata fi alesi pe parcursul unui mandat. 
Amendamentul este adoptat cu 14 voturi pentru. 

Se propune dnul Neacsu Costel pentru a fi presedinte de sedinta pentru lunile octombrie si 
noiembrie 2021. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare. Dnul Neacsu Costel este ales cu un 
numar de 14 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate. 

Dnul Popa Aurel Bogdan spune ca aceasta hotarare este atacata in instanta, nu putem vota. 
Dunul Buciumeneanu Eugen Marian spune ca faptul ca este atacata in instanta, nu ne 

impiedica nimic sa luam alta hotarare. Il propune pe dnul Costache Gheorghe in comisia juridica. 
Dnul Popa Aurel Bogdan afirma ca va ataca aceasta hotarare daca se adopta, in instanta. 
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Costache Gheorghe spune ca mai sunt 5 zile pana la termenul din instanta al otararii privind 
comisiile. 

Presedintele de sedinta supune la vot hotararea: 7 voturi pentru (Alexandru Stefan, 
Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu,, Ruse 
Gheorghe, Voican Gabriel), 1 abtinere (Costache Gheorghe), 6 voturi impotriva (Florea Tudor, 
Neacsu Costel, Nica Dorel, Pirvu Eugenia, Popa Aurel Bogdan, Voicu Teodor) 

Dnul Popa Aurel Bogdan invita colegii de partid sa paraseasca sala de  sedinta. 
Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa. 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 
consilier, 

                                                     Neacsu Costel                           Intocmit   
                                                                                                                       Secretar general UAT, 

                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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