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JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 

 
 
 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat in data de 28.04.2022, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata 
de indata in ziua de de 28.04.2022 ora 10.00, avand urmatoarea ordine de zi :  
   

1. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
2. Proiect de hotarare privind   aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

si estimari pe anii 2023-2025 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021  
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , studiu de fezabilitate 

pentru investitia“ Extindere retea de canalizare menajera in comuna  Curcani, judetul Calarasi” 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , studiu de fezabilitate 

pentru investitia“ Modernizare infrastructura de transport   in comuna  Curcani , judetul Calarasi” 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilortehnico-economici , studiu de fezabilitate 

pentru investitia“ Infiintare retea inteligenta de distribuire gaze naturale in comuna  Curcani, judetul 
Calarasi” 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat aferent proiectului  de 
investitii  “ INFIINTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA CURCANI , JUDETUL CALARASI”  
conf. OG 93/2021 

9. 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” 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat precum si a Devizului 
reactualizat pentru lucrari rest de executat la data de 15.09.2021,  aferenti proiectului  de investitii  “ 
INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CURCANI , 
JUDETUL CALARASI”, conf. OG 15/2021 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat precum si a Devizului 
reactualizat pentru lucrari rest de executat la data de 15.09.2021,  aferenti proiectului  de investitii  “ 
ASFALTARE STRAZI  IN COMUNA CURCANI, JUDETUL CALARASI”, conf. OG 15/2021 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei 
Curcani  pentru anul 2022 

13. Diverse 
 
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 

15 consilieri din totalul de 15.   
Dnul consilier juridic inmaneaza dnilor consilieri locali formulare pentru completarea 

declaratiilor de avere si declaratii de interese pentru anul 2021, rugandu-i sa le inapoieze in cel mai 
scurt timp. 

 
Dnul presedinte de sedinta Viziru Adrian, da citire procesului verbal al sedintei anterioare. 
Se trece la discutii pe marginea procesului verbal. 

                  Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 28.03.2022 se supune la vot: 15 voturi 
pentru. Se ia act de obiectiile de legaliate ale secretarului general asupra HCL 2/2022. 

Se da citire convocatorului, si ordinei de zi. 
Se supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 15 voturi pentru. 
Dna secretar general anunta ca exista inca 4 proiecte de hotarare, suplimentare la ordinea 

de zi: 
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1. Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local Curcani; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii unor cereri de finantare; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 

aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2022; 
4. Proiect de hotarare privind privind alegerea Viceprimarului comunei Curcani, 

judeţul Călăraşi 
 
 Roaga pe dnul presedinte de sedinta sa supuna la vot suplimentarea. Acesta refuza sa 

supuna la vot. 
Dnul consilier Buciumeneanu Eugen Marian ii atrage atentia dnului presedinte de sedinta 

sa isi indeplineasca sarcinile pe care le are, in calitate de presedinte. 
Dnul presedinte de sedinta jigneste pe dna secretar general si o ameninta ca o da afara din 

sala. 
Domnii consilieri voteaza suplimentarea ordinei de zi, doamna secretar general numara 

voturile: 7 voturi impotriva (Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Nica Dorel, Neacsu Costel, 
Pirvu Eugenia, Florea Tudor, Voicu Teodor) 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, Chirica 
Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, 
Nicolescu Savu, Voican Gabriel). Suplimentarea ordinei de zi se aproba. 

Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind constituirea 
Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

Se da citire proiectului de hotarare si documentelor atasate. 
Ia cuvantul dnul Popa Aurel Bogdan, care propune un amendament: hotararea sa se 

numeasca reconstituirea comisiilor de specialitate. Amendamentul se supune la vot: 7 voturi 
pentru (Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Nica Dorel, Neacsu Costel, Pirvu Eugenia, Florea 
Tudor, Voicu Teodor), 8 voturi impotriva (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, 
Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, 
Voican Gabriel). Amendamentul nu se aproba. 

Dnul Nica Dorel ia cuvantul si cu glas ridicat intreaba consilierii de ce nu voteaza 
amendamentul. Acuza primarul ca a incheiat contracte fara aprobarea consiliului local.  

Intervin altercatii verbale, fapt ce duce la imposibilitatea consemnarii discutiilor. 
Ia cuvantul dnul Voicu Teodor care acuza primarul si secretarul general de fapte care 

ingreuneaza bunul mers al comunei. 
Dnul Buciumeneanu Eugen Marian solicita sa se continue cu propunerile pentru comisiile 

de specialitate. 
Dnul Costache Gheorghe propune in comisia juridica pe dnul Voicu Teodor. 
Dnul Voicu Teodor se ridica si spune ca asa nu se poate continua. 
Dnul presedinte de sedinta Viziru Adrian declara sedinta inchisa.  
7 consilieri locali parasesc sala de sedinta: Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Nica 

Dorel, Neacsu Costel, Pirvu Eugenia, Florea Tudor, Voicu Teodor. 
Dnul consilier Buciumeneanu Eugen Marian spune ca nu este normal ca presedinte de 

sedinta sa inchida sedinta cand doreste. 
Dna secretar general anunta ca sedinta poate continua, deorece este indeplinit cvorumul. 
Cei 8 consilieri ramasi la sedinta, propun si aproba in unanimitate de voturi, pentru a 

putea continua sedinta, presedinte de sedinta pe dnul Buciumeneanu Eugen Marian. Dna 
secretar general va intocmi proiectul de hotarare initiat de consilierii prezenti, precum si 
hotararea de consiliu de alegere a unui presedinte de sedinta, deoarece consilierul ales in 
sedinta din 28.03.2022, parasise sala de sedinta. 

 
Se propune schimbarea ordinei de zi, in sensul sa se discute intai comisiile de specialitate, 

apoi schimbarea presedintelui de sedinta ales prin hotararea din luna martie 2022. Toti 
consilierii prezenti sunt de acord, inclusiv dnul primar, care a fost initiatorul proiectelor de 
hotarare si de convocare a sedintei. 
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Se continua alegerea membrilor in comisiile de specialitate. In urma propunerilor si votului 
unanim al celor 8 consilieri prezenti, se aproba constituirea comisiilor de specialiate, urmand 
ca intr-o sedinta viitoare, componenta comisiilor sa fie completata si cu ceilalti consilieri care 
au parasit sala de sedinta. 

1. Comisia  juridică şi de disciplină; 
 Presedinte:  Costache Gheorghe 
 Membri: Voican Gabriel 
 Secretar:  Nicolescu Savu    

 2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism; 

 Presedinte:  Alexandru Stefan 
 Membri: Ionescu Niculae 
 Secretar:  Chirica Gheorghe 
 3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă    
.         şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport. 
 Presedinte: Buciumeneanu Eugen Marian 
 Membri: Ruse Gheorghe 
 Secretar:  Ionescu Nicolae  
 Presedintele de sedinta propune o pauza de 10-20 minute, timp in care comisiile de 
specialitate sa discute punctele de pe ordinea de zi, urmand ca secretarul general al comunei sa ii 
sprijine la intocmirea rapoartelor consultative de avizare. 
 Dupa 15 minute, se reia sedinta, rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate 
fiind depuse la dosarul sedintei. 
  
 Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind 
schimbarea din functie a preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani. 
 Se da citire proiectului de hotarare initiat de 7 consilieri locali.  

 Ia cuvantul dnul Ionescu Nicolae care spune ca dnul Viziru Adrian era in a 4 luna de 
cand este presedinte si propune pe dnul Buciumeneanu Eugen Marian,  

 Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru alegerea dnului 
Buciumeneanu Eugen Marian (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, 
Costache Gheorghe, Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind   aprobarea   

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 
Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 
Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 
Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
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Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 
pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici , studiu de fezabilitate pentru investitia“ Extindere retea 
de canalizare menajera in comuna  Curcani, judetul Calarasi” 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici , studiu de fezabilitate pentru investitia“ Modernizare 
infrastructura de transport   in comuna  Curcani , judetul Calarasi” 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul nr. 8 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

indicatorilortehnico-economici , studiu de fezabilitate pentru investitia“ Infiintare retea 
inteligenta de distribuire gaze naturale in comuna  Curcani, judetul Calarasi” 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
Se trece la punctul nr. 9 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

Devizului general reactualizat aferent proiectului  de investitii  “ INFIINTARE 
DISPENSAR UMAN IN COMUNA CURCANI , JUDETUL CALARASI”  conf. OG 
93/2021 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
 
Se trece la punctul nr. 10 al ordinei de zi: 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” 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
 
Se trece la punctul nr. 11 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

Devizului general reactualizat precum si a Devizului reactualizat pentru lucrari rest de 
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executat la data de 15.09.2021,  aferenti proiectului  de investitii  “ INFIINTARE RETEA 
DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CURCANI , JUDETUL 
CALARASI”, conf. OG 15/2021 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
 
Se trece la punctul nr. 12 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

Devizului general reactualizat precum si a Devizului reactualizat pentru lucrari rest de 
executat la data de 15.09.2021,  aferenti proiectului  de investitii  “ ASFALTARE 
STRAZI  IN COMUNA CURCANI, JUDETUL CALARASI”, conf. OG 15/2021 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
Se trece la punctul nr. 13 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

Programului anual de achizitii publice al comunei Curcani  pentru anul 2022 
Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
 
Se trece la punctul nr. 14 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 
2022 

Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
Se trece la punctul nr. 15 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

depunerii unor cereri de finantare 
Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate.  
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 

pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, Buciumeneanu Marian, Costache Gheorghe, 
Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel). 

 
 
Se trece la punctul nr. 16 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind privind alegerea 

Viceprimarului comunei Curcani, judeţul Călăraşi 
Se da citire proiectului de hotarare si anexelor atasate. 
Dnul Ionescu Nicolae il propune pe dnul Buciumeneanu Eugen Marian. Cum nu mai sunt 

alte propuneri, dna secretar general solicita o pauza pentru a putea imprima buletinele de vot. 
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Se reia sedinta dupa 10 minute. Dna secretar general prezinta buletinul de vot, ajungandu-
se la intelegerea ca daca cineva nu e de acord cu propunerea, sa taie numele de pe buletinul de 
vot. Se prezinta urna de vot, care este apoi sigilata. 

Dna secretar general, imparte 8 buletine de vot, iar pe celelalte 7 ramase neutilizate din 
cauza absentei consilierilor, s-a trecut cu pixul „NUL”, urmand a se indosaria la dosarul 
sedintei.  

Fiecare consilier local, iese pe rand din sala de sedinta, unde pe hol era amenajata o masa 
cu urna de vot. 

Dupa finalizarea votului, urna este desigilata si se numara voturile.  
S-au numarat 8 voturi pentru alegerea dnului Buciumeneanu Eugen Marian in 

functia de viceprimar al comunei Curcani. 
 
Se trece la punctul nr. 17 al ordinei de zi: Diverse 
Nefiind nici o inscriere la cuvant, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa. 
 
 
                                               PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Buciumeneanu Eugen Marian                           Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general UAT, 
                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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