
 

COMUNA CURCANI 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

Telefon 0242 526258, 0242 526153  ; fax 0242 526070 ;  

E-mail primariacurcani@gmail.com  ; web-site www.primariacurcani.ro 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 
 

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 

 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 18.05.2016 ce a 

avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de primar; 

 Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, prin contabil Cringasu Viorel; 

 dispozitiile  Legii  nr.186 /2014  privind  bugetul de  stat pe anul  2015; 

 dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica; 

 

In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E  
 

          Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016,  

conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

          Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza Compartimentul financiar-

contabil. 

 Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

COSTACHE GHEORGHE 

 

Nr.42                         

       Nr.consilieri,total- 15 

Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 15 

Astazi, 30.06.2016                                                                  Nr.voturi pentru  10                                                                                   

                                                                                     Nr.voturi impotriva-  

                                                                                                Abtineri - 5                                                   

                                                                                  Contrasemneaza   de legalitate , 

                                                                                   Secretar , Ileana DAYAN 
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JUDETUL CALARASI 

CONSILIUL LOCAL CURCANI 

Nr. 2211/30.06.2016  

PROCES - VERBAL 
 

 Incheiat astazi 30.06.2016, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand 

urmatoarea ordine de zi :  

1. Depunerea juramantului de catre Primarul ales. 
2. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 
3. Diverse 
 

 

 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind 

prezenti 15 consilieri din totalul de 15.   

 Se trece la discutii pe marginea procesului verbal al sedintei de constituire. Nefiind 

discutii, se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru. 

 

Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi, 

mai sus prezentata, care se aproba cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Depunerea juramantului de catre Primarul ales. 

D-na secretar da citire Sentintei civile nr. 1010/2016 de validare in functia de primar al 

comunei Curcani, judet Calarasi, a d-nului Gazu Aurica. Acesta depune juramantul cu 

mâna stânga atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, după care a semnat  jurământul de 

credinţă pe un formular special. 

Domnii consilieri felicita pe d-nul Gazu Aurica. 

 

Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de Hotarare privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 

Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor 

prezentate. 

D-nul primar explica pentru ce este necesara aceasta rectificare. 

Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 10 voturi 

pentru si 5 abtineri (Dascalu Gabriel Danut, Eftene Niculae, Nica Dorel, Nicolescu Savu, 

Popa Aurel Bogdan).  

 

Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Diverse 

Ia cuvantul domnul Alexandru Stefan care spune ca recomanda sa se uita ura si 

controversele politice de dinainte de alegeri. Oamenii ne-au ales sa facem ceva in folosul 

comunitatii si ar fi bine sa fie colaborare. 

D-nul Nica Dorel mentioneaza ca pentru rectificarea de buget era bine sa fie prezent si 

contabilul primariei. 

D-nul primar ia cuvantul si mentioneaza ca membrii consiliului local se cunosc foarte 

bine intre ei, trebuie respect reciproc, sa se inceteze cu denigrarile si sa se inceapa 

colaborarea pentru binele comunitatii. 

 

Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta multumeste consilierilor pentru participare si 

declara sedinta inchisa. 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 

                                                         Costache Gheorghe                               Intocmit  secretar, 

                                                                                                               Ileana DAYAN 
 


