
PRIMARIA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

D I S P O Z I T I E  

privind convocarea Consiliului Local Curcani in sedinta extraordinara convocata de indata, in 
ziua de 19.07.2022, ora 13.00 si 13.30 

 
PRIMARUL   COMUNEI CURCANI , JUDETUL CALARASI , GAZU AURICĂ , AVAND IN VEDERE: 
 

o dispozitiile  art. 19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si 
completata; 

o dispozitiile art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
In temeiul art .133 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  

 
D  I  S  P  U  N E 

Art.1 Se convoaca Consiliul Local in sedinte extraordinare convocate de indata in ziua de 
19.07.2022, orele 13.00 si 13.30, la sediul Primariei Curcani, cu urmatoarea  ordine de zi : 

• Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
pentru sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 19.07.2022 ora 13.00 

• Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate 

 
 

• Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
pentru o perioadă de trei luni (iulie 2022 – septembrie 2022) 

• Proiect de hotarare privind aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si 
estimari pe anii 2023-2025 

Art. 2 Sedinta se va desfasura cu participarea fizica a consilierilor locali.  
Art. 3 Materialele inscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia consilierilor locali, in fuctie de 
optiunea acestora.Consilierii locali sunt invitati de a formula si depune amendamente asupra 
proiectelor de hotarare. 
Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati 

PRIMAR 

             GAZU  AURICĂ 
Nr.  
Emisa la Curcani       Contrasemneaza de legalitate 
Astazi,          Secretar general comuna,                                                                        
      Ileana DAYAN 
     



 

 C O N V O C A T O R 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. b)din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
sunteţi convocat pentru a participa la şedinţa extraordinara a Consiliului Local Curcani, convocata de 
indata,ce va avea loc la sediul  Primariei marti, 19.07.2022, ora 13.00 si 13.30 cu urmatoarea ordine de 
zi:  

• Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 19.07.2022 ora 13.00 

• Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
 
 

• Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
o perioadă de trei luni (iulie 2022 – septembrie 2022) 

• Proiect de hotarare privind aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si 
estimari pe anii 2023-2025 
 

Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE  SEMNATURA 
1.  ALEXANDRU ŞTEFAN  

 
2.  BUCIUMENEANU EUGEN MARIAN  

 
3.  CHIRICĂ GHEORGHE  

 
4.    
5.  FLOREA TUDOR  

 
6.  IONESCU NICULAE  

 
7.  NEACȘU COSTEL  

 
8.  NICA DOREL  

 
9.  NICOLESCU SAVU  

 
10.  PÎRVU EUGENIA  

 
11.  POPA AUREL BOGDAN  

 
12.  RUSE GHEORGHE  

 
13.  VIZIRU ADRIAN  

 
14.  VOICAN GABRIEL  

 
15.  VOICU TEODOR  

 
 

INITIATOR 
Primar, 

Aurica GAZU 
 



ROMANIA 
JUDETUL  CALARASI 
PRIMARIA  CURCANI 
        PRIMAR 
Nr. 2692/18.07.2022 

               PROIECT  DE  HOTARARE    
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru sedinta 

extraordinara convocata de indata in ziua de 19.07.2022 ora 13.00 

 Primarul  comunei Curcani,judetul Calarasi , 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 2693/18.07.2022 întocmită de Primarul 
comunei Curcani,  raportul de specialitate nr.2694/18.07.2022 întocmit de secretarul general 
al comunei Curcani, 

 Referatul de aprobare nr. 2695/18.07.2022 intocmit de initiatorul proiectului de 
hotarare; 

 În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, şi 
art. 13, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
comunei Curcani, 

 In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

PROPUNE  SPRE  APROBARE, 

 Art. 1 Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 19.07.2022, ora 13.00. 

 Art. 2  Secretarul general al comunei Curcani,judetul Calarasi va comunica prezenta 
tuturor factorilor interesati. 

 
INITIATOR 
 PRIMAR 

Aurică GAZU 

 
 

Avizat  de  legalitate, 
Secretar general UAT, 

Ileana DAYAN 

 



Nr. 2693/18.07.2022 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 19.07.2022 

Având în vedere prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, un 
consilier local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult trei luni. 

În cadrul şedinţei din această lună, Consiliul Local trebuie să adopte o hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani. 

În urma propunerilor făcute de către consiliei locali în cadrul şedinţei şi a exercitării 
votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru sedinta extraordinara convocata de indata in 
ziua de 19.07.2022 

 

 

 

 

 

          Primar, 

     Aurică GAZU 

                                         

 

 

 

 



Nr. 2694/18.07.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 19.07.2022 

 

 

Prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi art. 13, 
alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 
Curcani, reglementează modalitatea de alegere a preşedintelui de şedinţă care va conduce 
şedinţele consiliului local  

În consecinţă supun dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  pentru sedinta extraordinara convocata 
de indata in ziua de 19.07.2022,  în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens. 

 

 

 

 

              Secretar general, 

                 Ileana DAYAN 

                                                             

 

 

 

 

 



       ROMANIA 
JUDETUL  CALARASI 
PRIMARIA  CURCANI 
        PRIMAR 
Nr. 2695/18.07.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 

La Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Curcani pentru sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 

19.07.2022 

 

Având în vedere expunerea de motive, întocmită de Primarul comunei Curcani,  

raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Curcani, 

 În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, şi art. 12, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al comunei Curcani, 

 
Astfel, in baza Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

am initiat prezentul proiect de hotarare. 

 
Primar, 

Gazu Aurica 
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