
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr.4425/06.12.2019 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 05.12.2019, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata de indata 
in ziua de 05.12.2019, avand urmatoarea ordine de zi :   

• Proiect de hotarare privind aderarea comunei Curcani la Asociaţia Comunelor din România 
• Proiect de hotarare privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea 

activității de audit public intern 
• Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind Extindere retea alimentare cu 

apa potabila in comuna Curcani, judet Calarasi; 
 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 12 consilieri 
din totalul de 15 (absenti Eftene Niculae, Chirica Gheorghe, Dascalu Gabriel Danut). 

Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 12 voturi pentru. 

 
• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aderarea comunei Curcani 

la Asociaţia Comunelor din România 
 Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul Popa Aurel Bogdan ia cuvantul si intreaba daca acesta asociatie presteaza si alte activitati. Dnul 
primar raspunde ca da, se va interesa si va informa consiliul local. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 12 voturi pentru. 

• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind  însușirea Acordului de 
cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Nemaifiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se  supune votului si 
se aproba cu 12 voturi pentru 
Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate privind Extindere retea alimentare cu apa potabila in comuna Curcani, judet 
Calarasi  
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 12 voturi pentru.  
Nemaifiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

                                                     Alexandru Stefan                             Intocmit   
                                                                                                                       Secretar general, 

                                    Dayan Ileana                                                                                                                
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