JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI

PROCES - VERBAL
Incheiat in data de 25.01.2022, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani convocata in ziua
de de 25.01.2022 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 doua luni (februarie 2022 – martie 2022)
2. Diverse
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti
15 consilieri din totalul de 15.
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 trecute, care se
supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
Se da citire convocatorului, anunta ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi: 15voturi 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 doua luni
(februarie 2022 – martie 2022)
Este propus Viziru Adran. Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, care s-a
adoptat cu 15 voturi pentru.
Se trece la al doilea punct pe ordinea de zi: Diverse
Se da cititre proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Popa Aurel Bogdan intreaba cine este responsabil cu gropile de gunoi. Dnul primar raspunde
ca nu mai exista gropi de gunoi.
Nica Dorel spune ca s-au instalat camere, ar trebuii sa se ia masuri. Dnul primar raspunde ca
se vor lua.Se va trimite wola sa ajute la curatire.
Voican Gabriel spune ca are o casa nelocuita langa adresa lui de domiciliu si intreaba daca se
poate face ceva, cladirea aceea sta sa cada.Dnul primar raspunde ca se va incerca sa se ia legatura
cu proprietarul.
Popa Aurel Bogdan spune ca au ars 2 case in Curcani, daca se poate acorda un ajutor. Dnul
primar raspunde ca s-au facut demersuri la Consiliul Judetean, dar primaria nu are cadrul legal sa
cumpere materiale de constructii.
Popa Aurel Bogdan intreaba cum s-au putut plati bani multi ptr ghirlande, dar nu se poate
acorda ajutor caselor arse.
Nica Dorel intreaba de ce a trebuit sa cumpere primaria, o masina de numarat bani. Dnul
primar raspunde ca a fost neesar deoarece s-au dat si se dau inca ajutoarele de incalzire, unde
circula foarte mult cash.
Nica Dorel intreaba pentru ce s-au plait taxe hoteliere. Dnul primar raspunde ca pentru
cursurile de perfectionare sau diferite instruiri.
Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Neacsu Costel

1

Intocmit
Secretar general UAT,
Dayan Ileana

