JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr. 4699/08.11.2022

PROCES - VERBAL
Incheiat in data de 08.11.2022, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani convocata de
indata in ziua de 08.11.2022, ora 09.00, avand urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului local al comunei Curcani, județul Călărași
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu privind concesionarea, inchirierea
si vanzarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Comunei CURCANI, Județul
Călărași
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2022
si 2023, de catre beneficiarii de ajutor social
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului
local pe anul 2021 si a trimestrelor I, II si III ale anului 2022
5. Proiect de hotarare privind lotizarea Cartii Funciare cu nr. 20364
Secretarul general face prezenta consilierilor: 14 prezenti (dnul Chirica Gheorghe a
anuntat telefonic ca va intarzia 5 minute)
Dna secretar general ia cuvantul si spune ca pentru a preintampina eventualele
suspiciuni de neindeplinire a cvorumului in vederea desfasurarii legale a sedintelor de consiliu
local, recomanda ca dnul Pandele Marius sa depuna juramantul inca o data, avand in vedere ca in
sala sunt prezenti toti consilierii. Acesta este de acord.
In timp ce dnul Pandele Marius depunea juramantul, dnii consilieri Florea Tudor,
Neacsu Costel, Nica Dorel, Pirvu Eugenia, Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Voicu Teodor s-au
ridicat si au inceput sa paraseasca sala de sedinta. Dnul Pandele Marius a semnat juramantul si l-a
inmanat dnei secretar general.
Dna secretar general recomanda ca legal ar trebui revocate toate hotararile adoptate pana la
aceasta data incepand cu sedinta cand dnul Pandele Marius a depus prima oara juramantul, avand
in vedere eventualitatea omisiunii neindeplinirii cvorumului.
Dnul primar ia cuvantul si spune ca in calitate de initiator al proiectelor de hotarare din sedinta
care are loc, le retrage, avand in vedere schimbarile intervenite.
Dnul primar propune suplimentarea ordinei de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
•
Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
Curcani pentru sedinta ordinara convocata in ziua de 08.11.2022 ora 09.00
•
Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate
Se supune aprobarii si se aproba cu 8 voturi pentru, suplimentarea ordinei de zi (Alexandru
Stefan, Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionecu Nicolae, Nicolescu Savu,
Pandele Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel)
Se trece la propuneri ptr presedintele ptr sedinta in curs.
Dnul Ionescu Nicolae il propune pe Buciumeneanu Eugen Marian.
Se trece la vot: 8 voturi pentru Buciumeneanu Eugen Marian (Alexandru Stefan,
Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionecu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel).
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Dnul presedinte Buciumeneanu Eugen Marian preia conducerea sedintei.
Se trece la puncul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate.
Se da citiree proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Dnul presedinte solicita propuneri, care au fost urmatoarele:
Pentru comisia juridică şi de disciplină, dnul Pandele Marius propune pe dnul
Buciumeneanu Eugen Marian, dnul Buciumeneanu Eugen Marian propune pe dnul Nicolescu
Savu, dnul Nicolescu Savu propune pe dnul Pandele Marius.
Pentru comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism , dnul Ionescu Nicolae propune pe dnul Alexandru Stefan,
dnul Alexandru Stefan propune pe Chirica Gheorghe, dnul Voican Gabriel propune pe Ionescu
Nicolae;
Pentru Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport, Buciumeneanu Eugen Marian
propune pe Ruse Gheorghe, Ionescu Nicolae propune pe Voican Gabriel, Chirica Gheorghe
propune pe Buciumeneanu Eugen Marian.
Se supune la vot componenta conform propunerilor, care se aproba cu 8 voturi pentru.
Comisiile astfel aprobate, se retrag pentru a-si alege presedintele si secretarul comisiei.
In urma consultarii, se comunica secretarului general urmatoarele:
Comisia juridică şi de disciplină:
Presedinte Buciumeneanu Eugen Marian
Secretar Nicolescu Savu
Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism:
Presedinte Alexandru Stefan
Secretar Chirica Gheorghe
Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială şi protecţie copii, tineret şi sport:
Presedinte Ruse Gheorghe
Secretar Voican Gabriel
Dnul primar anunta ca va convoca o sedinta de indata, ptr alegerea presedintelui de sedinta,
revocare hotararilor nr. 22-32, si repunerea in discutie a proiectelor ce au fost astazi pe ordinea de
zi.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
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Intocmit
Sec
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Buciumeneanu Eugen Marian

Intocmit
Secretar general UAT,
Dayan Ileana
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