JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI

PROCES - VERBAL
Incheiat in data de 16.12.2021, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata in
ziua de de 16.12.2021 ora 14.00, avand urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2022
3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor Serviciului de gospodarire comunala pentru
anul 2022
4. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor d invatamant preuniversitar
in anul scolar 2022-2023 in comuna Curcani, judet Calarasi
5. Diverse
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti
14 consilieri din totalul de 15. Dnul Ruse Gheorghe este absent.
Sedinta s-a tinut respectandu-se distanta de 1 m intre cei prezenti, toti participantii purtand
masca de protectie.
Dnul presedinte de sedinta Neacsu Costel da citire procesului verbal al sedintei din data de
06.12.2021, 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 constituirea
Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare. Au votat impotriva: Viziru Adrian, Popa
Bogdan Aurel, Costache Gheorghe, Florea Tudor, Neacsu Costel, Nica Dorel, Pirvu Eugenia,
Voicu Teodor. Au votat pentru: Alexandru Stefan, Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica
Gheorghe,, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel. Proiectul de hotarare privind
constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate NU se adopta.
Secretarul general al comunei, Dayan Ileana, ia cuvantul si spune ca fara comisii de
specialitate, nu este legal sa se adopte alte hotarari. Dnul presedinte de sedinta Neacsu Costel
trece la urmatoarele puncte pe ordinea de zi.
Se trece la al doilea punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
Se da cititre proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Popa Aurel Bogdan intreaba care este diferenta fata de anul trecut. Dnul primar raspunde ca
diferenta este doar procentul inflatiei care s-a aplicat tuturor taxelor si impozitelor.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, care s-a adoptat cu 14 voturi
pentru.
Se trece la al treilea punct pe ordinea de zi: . Proiect de hotarare privind aprobarea
taxelor Serviciului de gospodarire comunala pentru anul 2022
Se da cititre proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Nica Dorel propune un amendament la taxa de salubrizare: in loc de 7 lei/luna/persoana sa fie
4 lei/luna/persoana. Amendamentul este supus aprobarii: 8 voturi pentru (Viziru Adrian, Popa
Bogdan Aurel, Costache Gheorghe, Florea Tudor, Neacsu Costel, Nica Dorel, Pirvu Eugenia,
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Voicu Teodor) si 6 abtineri (Alexandru Stefan, Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe,,
Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel).
Popa Aurel Bogdan spune ca taxa ptr apa necontorizata este prea mare si propune ptr persoane
fizice 50 lei/luna, persoane juridice 100 lei/luna. Amendamentul este supus aprobarii si este
aprobat cu 14 voturi pentru.
Popa Aurel Bogdan spune ca taxa ptr apa la scoala este prea mare si propune 50 lei/luna.
Amendamentul este supus aprobarii si este aprobat cu 14 voturi pentru..
Viziru Adrian spune ca taxa ptr apa la cabinetele medicale este prea mica, la cabinete daca
mergi se cer bani ptr fiecare adeverinta.
Popa Aurel Bogdan spune ca ar trebui ca la bransarea cu apa potabila, sa se ofere si cateva
racorduri/piese strict necesare ptr conectarea apometrului si propune ca taxa sa fie marita la 400
lei. In taxa d 400 lei sa fie inclus apometrul si racordurile necesare. Amendamentul este supus
aprobarii si este aprobat cu 14 voturi pentru.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, cu toate amendamentele, care s-a
adoptat cu 14 voturi pentru.
Se trece la al patrulea punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2022-2023 in comuna
Curcani, judet Calarasi
Se da cititre proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Viziru Adrian intreaba ce se intampla daca nu se aproba.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, care s-a adoptat cu 14 voturi
pentru.
Se trece la al cincilea punct pe ordinea de zi: Diverse
Dnul primar ia cuvantul si spune ca in dosarul de sedinta pe care l-au primit dnii consilieri, se
afla Decizia nr. 21/02.12.2021 emisa de catre Camera de Conturi a judetului Calarasi, precum si
Raportul de audit care din cauza volumului mare de documente, poate fi studiat la compartimentul
contabilitate.
Dnul primar intreaba pe domnii consilieri daca sunt de acord sa mai convoace o sedinta de
consiliu, in care sa se supuna apropbarii mai multe proiecte de hotarare strict necesare ptr
investitiile care s-au inceput in comuna. Dnii consilieri sunt de acord sa se intruneasca luni,
20.12.2021, la orele 16.00.
Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Neacsu Costel
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Intocmit
Secretar general UAT,
Dayan Ileana

