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PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 28.08.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea ordine 
de zi :   

• Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale; 
• Proiect de hotarare privind dezmembrare terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Curcani, 

judet Calarasi 
• Proiect de hotatare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o 

perioadă de trei luni (septembrie 2019 - noiembrie 2019) 
• Diverse 

 
 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 consilieri 
din totalul de 15 (Pandele Marius absent motivat). 

Se trece la discutii pe marginea proceselor verbale ale sedintelor din lunile iunie si iulie 2019. Dna 
secretar precizeaza ca in ultima sedinta ordinara, procesele verbale ale sedintelor anterioare, au ramas 
nediscutate si supuse la vot 
Ia cuvantul dnul consilier Eftene Niculae care spune ca in sedinta trecuta el nu a afirmat ca PNL-istii 
sunt o banda de excroci, era vorba despre Caracal, el nu s-a exprimat asa. 
Se trece la votul celor patru procese verbale : 

- Proces-verbal din data de 03.06.2019 - 10 voturi pentru, 4 abtineri (Eftene Niculae, Florea 
Tudor, Nica Dorel, Dascalu Gabriel Danut) 

- Proces-verbal din data de 26.06.2019 – 14 voturi pentru ; 
- Proces – verbal din data de 23.07.2019 - 10 voturi pentru, 4 abtineri (Eftene Niculae, Popa 

Aurel Bogdan, Nica Dorel, Dascalu Gabriel Danut) ; 
- Proces-verbal din data de 31.07.2019 – 13 voturi pentru si o abtinere (Eftene Niculae) 

 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 14 voturi pentru. 
Dna secretar ia cuvantul si solicita suplimentarea ordinei de zi cu inca un proiect de hotarare: 

• Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor i prestarea de servicii pentru derularea 
masurilor educative 
Se supune la vot suplimentarea si se aproba cu 13 voturi pentru si 1 vot impotriva (Eftene Niculae) 
 
 

• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind  anularea creantelor 
fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale;  

Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materalelor anexate. 
Nefiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi 
pentru  
 

• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind dezmembrare terenuri ce 
apartin domeniului privat al comunei Curcani, judet Calarasi 
 Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul Eftene Niculae intreaba de ce nu s-a dezmembrat la timp, s-au luat banii fara sa se faca treaba 
Ia cuvantul dnul Mica Sorin – inspector urbanism, care explica necesitatea acestei dezmembrari, care 
nu este tardiva, ea fiind necesara la valorificarea acelui teren. 
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Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 8 voturi pentru,  1 
impotriva (Eftene Niculae), 5 abtineri (Viziru Adrian, Popa Aurel Bogdan, Nica Dorel, Dascalu 
Gabriel Danut, Florea Tudor)  

 
 

Dna secretar ia cuvantul si sugereaza dnilor consilieri ca urmatorul proiect de hotarare ce va fi supus 
discutiilor sa fie cel care a fost pe lista suplimentara, ramanand ca ultimul sa fie elgerea presedintelui 
de sedinta pe urmatoarele trei luni. Dnii consilieri sunt de acord. 
 
 

• Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind neasumarea 
responsabilitatii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achizitia produselor i prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative 
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 13 voturi pentru si 1 
abtinere (Eftene Niculae) 
 
 

• Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni (septembrie 2019 - 
noiembrie 2019) 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate 
Se fac doua propuneri: Buciumeneanu Eugen Marian care obtine 8 voturi si Eftene Niculae care 
obtine 4 voturi 
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se aproba, noul presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni 
va fi dnul Buciumeneanu Eugen Marian. 
 

• Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Diverse 
Ia cuvantul dnul Mica Sorin care aduce in discutie necesitatea modificarii proiectului referitor la 
canalizare in comuna Curcani. Spune ca s-a primit din partea executantului si a proiectantului o 
solicitare de a renunta la subtraversarea caii ferate in favoarea racordarii unei zone mai mari la reteau 
de canalizare. Pentru a se putea realiza acestea, este necesara aprobarea consilului local a noului 
deviz, care nu isi schimba valoarea, ci numai solutia. 
Dnul presedinte de sedinta propune ca dna secretar sa intocmeasca un proiect de hotarare si in acelasi 
timp, sa supuna votului acest proiect, pentru a fi mai operativi. Consilierii sunt de acord, propunerea 
privind reactualizarea devizului privind obiectivul "Înființare rețea canalizare și stație de epurare 
în comuna Curcani, județul Călărași" se supune la vot si se aproba cu 13 vopturi pentru si un vot 
impotriva (Eftene Niculae). 
Ia cuvantul in continuare dnul Popa Aurel Bogdan care spune ca la 1 iunie 2019 a fost termenul 
limita asigurarea cetatenilor a conditiilor necesare colectarii selective de deseuri. Trebuie sa se aduca 
pubelele necesare, sa facem o adresa in acest sens. 
Dnul viceprimar spune ca deja avem o comanda de 2000 de pubele. 
Dnul popa Aurel Bogdan spune ca avem posibilitatea sa facem pionierat in acest domeniu, sa ajugem 
la colectarea deseurilor la fel ca in strainatate, unde se cumpara sacul. 
Nemaifiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Ruse Gheorghe                               Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general, 
                                    Dayan Ileana                                                                                                                
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