
                
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  CALARASI 
PRIMĂRIA COMUNEI CURCANI 
 

                     
 

 
 

ANUNT 
 
 

In ziua de 22.12.2022, orele 09.00, va avea loc la sediul Primariei Curcani, judet 
Calarasi, sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani, convocata de indata, cu 
urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022 ora 09.00 

2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
Subsemnata Ileana DAYAN, secretar general al comunei Curcani, judet Calarasi, am 

procedat astazi 21.12.2022 aducerea la cunostinta publica prin afisare la afisierul 
Consiliului Local Curcani si pe pagina proprie a institutiei www.primariacurcani.ro, a 
proiectelor de hotarare ce vor fi supuse aprobarii in sedinta extraordinara convocata de 
indata ce va avea loc in data de 22.12.2022, orele 09.00, la sediul Primariei Curcani 
 

SECRETAR GENERAL COMUNA 
Ileana DAYAN 

 



 

 C O N V O C A T O R 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) 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 JOI 22.12.2022 orele 09.00, cu urmatoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022 ora 09.00 

2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
 

 
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE Modalitate 

convocare 
 SEMNATURA 

1.  ALEXANDRU ŞTEFAN  
 

 
 

2.  BUCIUMENEANU EUGEN MARIAN  
 

 
 

3.  CHIRICĂ GHEORGHE  
 

 
 

4.  FLOREA TUDOR  
 

 
 

5.  IONESCU NICULAE  
 

 
 

6.  NEACȘU COSTEL  
 

 
 

7.  NICA DOREL  
 

 
 

8.  NICOLESCU SAVU  
 

 
 

9.  PANDELE MARIUS  
 

 
 

10.  PÎRVU EUGENIA  
 

 
 

11.  POPA AUREL BOGDAN  
 

 
 

12.  RUSE GHEORGHE  
 

 
 

13.  VIZIRU ADRIAN  
 

 
 

14.  VOICAN GABRIEL  
 

 
 

15.  VOICU TEODOR 
 

  

 
Secretar general UAT 



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 22.12.2022 ora 09.00  

 
Primarul   comunei Curcani , judetul calarasi , Gazu Aurică , avand in vedere: 
 prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin 

Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003; 
 prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, rerepublicată, modificată și completată. 
 prevederilor art.133 alin.(1) şi art.134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

D  I  S  P  U  N E 
 
Art.1 Se convoaca Consiliul Local in sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022, 
orele 09.00, la sediul Primariei Curcani, cu urmatoarea  ordine de zi : 

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022 ora 09.00 

2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
 
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 functie de 
optiunea acestora: pe adresa de e-mail, prin consultare si/sau descaracare de pe site-ul primariei Curcani 
www.primariacurcani.ro, ridicare directa de la sediul primariei Curcani. 
Art. 4  Toate proiectele de hotarari impreuna cu documentele aferente, se vor transmite spre 
avizare/neavizare, urmatoarelor comisii de speciatate: Comisia  juridică şi de disciplină a Consiliului 
Local Curcani; Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism; Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.  
În cadrul ședințelor de avizare/neavizare se pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâre inițiate  
Art. 5 Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
modificată și completată. 
Art. 6  (a) Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoștință publică a ordinii de zi. 
 (b) Secretarul general al Comunei va asigura convocarea consilierilor locali şi va comunica 
prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

       (c) Convocarea se face prin e-mail, SMS și telefonic, după caz, cu următorul conținut: „Ședință 
extraordinară a Consiliului Local al Comunei Curcani, convocata de indata joi 22.12.2022, la ora 
09:00, în sala Căminului Cultural Curcani”. 

PRIMAR 
GAZU  AURICĂ 

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

http://www.primariacurcani.ro/


ROMANIA 
JUDETUL  CALARASI 
PRIMARIA  CURCANI 
        PRIMAR 
Nr. 5347/21.12.2022 

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

extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022 ora 09.00 

 Primarul  comunei Curcani,judetul Calarasi , 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 5348/21.12.2022 întocmită de Primarul 
comunei Curcani,  raportul de specialitate nr. 5349/21.12.2022 întocmit de secretarul general 
al comunei Curcani, 

 Referatul de aprobare nr. 5350/21.12.2022 intocmit de initiatorul proiectului de 
hotarare; 

 În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, şi 
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 22.12.2022 ora 09.00. 

 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. 5348/21.12.2022 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022 ora 09.00 

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 22.12.2022 ora 09.00 

 

 

 

 

 

          Primar, 

     Aurică GAZU 

                                         

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 5349/21.12.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022 ora 09.00 

 

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 22.12.2022 ora 09.00,  în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens. 

 

 

 

 

              Secretar general, 

                 Ileana DAYAN 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
JUDETUL  CALARASI 
PRIMARIA  CURCANI 
        PRIMAR 
Nr. 5350/21.12.2022 
 

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 22.12.2022 ora 09.00 

 

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 

 
 

 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
COMUNA  CURCANI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 5351/21.12.2022 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea Comisiilor de specialitate  
pe domenii de activitate 

 
 

Primarul  comunei Curcani, judeţul Călăraşi 
Având în vedere: 

• expunerea de motive nr. 5352/21.12.2022 întocmită de Primarul 
comunei Curcani,  raportul de specialitate nr. 5353/21.12.2022 
întocmit de secretarul general al comunei Curcani, 

• Referatul de aprobare nr. 5354/21.12.2022 intocmit de initiatorul 
proiectului de hotarare; 

• Ordinul Prefectului nr.590/28.10.2020 inregistrat la primaria Curcani 
sub nr. 5483/02.11.2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor 
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Curcani, judet 
Calarasi 

• În conformitate cu prevederile art. 124 din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ 

  
 

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

PROPUNE SPRE APROBARE:  
 

Art.1 – Constituirea a 3 comisii de specialitate, ce vor funcţiona pe 
întreaga durată a mandatului, organizate pe următoarele domenii de activitate :  

 
1. Comisia  juridică şi de disciplină; 
2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, 

culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport. 
 

 
INITIATOR 

                                                               PRIMAR 
Aurică GAZU 

Avizat  de  legalitate, 
                                                                                                    Secretar general UAT, 

                                        Ileana DAYAN 
 
 
 



 
 
Nr. 5352/21.12.2022 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind constituirea Comisiilor de specialitate  

pe domenii de activitate 
 
 
Având în vedere prevederile art. 124 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul Local isi organizeaza comisii de specialitate. 
În cadrul şedinţei din această lună, Consiliul Local trebuie să adopte o 

hotărâre privind organizeazarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local Curcani  
În urma propunerilor făcute de către consilierii locali în cadrul şedinţei şi a 

exercitării votului, se va alege componenta comisiilor de specialitate. 
 
 
 
 
 
          Primar, 
     Aurică GAZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 5353/21.12.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind constituirea Comisiilor de specialitate  

pe domenii de activitate 
 
 
 
Prevederile art. 124 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum 

şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Curcani, 
reglementează modalitatea de constituire a comisiilor de specialitate. 

(1) Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, 
pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de 
organizare si functionare a consiliului local. 

   (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 
   (3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a 

comisiilor de specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de 
specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si 
modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri 
independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare 
a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. 
Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar. 

   (4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor 
independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, 
cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. 

   (5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de 
consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, 
de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi 
desfasoara activitatea. In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate 
face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este 
comisia de baza. 

 
În consecinţă propun supunera dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre privind constituire a comisiilor de specialitate,  în vederea adoptării unei 
hotărâri în acest sens. 

 
 
 
 
              Secretar general UAT, 
                 Ileana DAYAN 



JUDETUL  CALARASI 
PRIMARIA  CURCANI 
        PRIMAR 
Nr. 5354/21.12.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
La Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate  

pe domenii de activitate 

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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