
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr.3286/13.09.2019 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 13.09.2019, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata de indata in 
ziua de 13.09.2019, avand urmatoarea ordine de zi :   

• Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019; 
• Proiect de hotatare privind majorarea capitalului social al societatii "Salubris Curcani" SRL 
• Proiect de hotatare privind aprobarea finantarii Asociatiei Club Sportiv Viitorul Curcani din comuna 

Curcani, judet Calarasi 
 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 10 consilieri din 
totalul de 15 (absenti Nica Dorel, Eftene Niculae, Florea Tudor, Ionescu Niculae, Dascalu Gabriel 
Danut). 

Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se aproba cu 
10 voturi pentru. 
Dna secretar ia cuvantul si solicita modificarea ordinei de zi, mai precis schimbarea ordinei in care vor fi 
discutate poiectele de hotarari, solicitand ca rectificarea de buget sa fie discutata ca ultim punct pe 
ordinea de zi. Dnii consilieri au fost de acord 

 
• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al 

societatii "Salubris Curcani" SRL 
 Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba ce capital social are in prezent societatea. Dnul primar raspunde ca va 
intreba contabilul si il va informa. Dnul primar continua si spune ca vor mai fi necesari bani ptr 
societate, deoarece va veni in curand proiectarea pentru gaze. 
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba daca proiectarea nu intra in sarcna primariei si pe ce s-au cheltuit 
pana acum banii. Dnul primar raspunde ca va intreba contabilul si il va informa. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 8 voturi pentru, 2 
abtineri (Viziru Adrian, Popa Aurel Bogdan)  

• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind  finantarii Asociatiei Club 
Sportiv Viitorul Curcani din comuna Curcani, judet Calarasi 
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Ia cuvantul dnul concilier popa Aurel Bogdan care intreaba daca se poate calcula o suma medie de care 
este nevoie lunar sau ptr fiecare etapa sportiva ? 
Ii raspunde dnul Gazu Elvis Viorel, presedintele clubului sportiv, care spune ca exista o asemenea 
situatie, pe care o prezinta consiliului. 
Dna secretar comunica faptul ca de la contabilitate i-a fost transmis ca in aeasta luna nu se poate aloca 
decat suma de 10000 lei ptr clubul sportiv 
Nemaifiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 10 voturi 
pentru pentru suma de 10.000 lei 

• Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2019 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate 
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 8 voturi pentru, 2 abtineri 
(Viziru Adrian, Popa Aurel Bogdan)  
Nemaifiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

                                                     Buciumeneanu Eugen Marian                             Intocmit   
                                                                                                                       Secretar general, 

                                    Dayan Ileana                                                                                                                
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