
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
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PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 26.02.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea 
ordine de zi :   

1. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor 
locale; 
2. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru 
semestrul II  pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 
3. Diverse 
 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 
consilieri din totalul de 15 ( Dascalu Danut invoit) 

Se trece la discutii pe marginea proceselor verbale al sedintelor trecute, care se aporoba cu 13 
voturi pentru si o abtinere). 
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 doua proiecte de hotarare: 

• Proiect de hotarare privind achizitie betoniera ; 
• Proiect de hotarare privind inchiriere izlaz comunal 

Se supune la vot suplimentarea si se aproba cu 14 voturi pentru. 
 
 

• 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. 
Dnul primar ia cuvantul si spune ca este o suma mica a contribuabilui de care va fi scutit, dar este 
dreptul lui. 
Nemaifiind alte 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 analiza stadiului de 
înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II  pe anul 2019 şi stabilirea 
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  14 voturi pentru. 
 

• Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind achizitie betoniera 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Dnul viceprimar spune ca este necesara aceasta hotarare,, chiar daca suma este mica, betoniera 
este mijloc fix si trebuie aprobata prin consiliul local. Se va folosi in primul rand la ridicarea 
gardului ce imprejmuieste stadionul. 

 Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  13 voturi pentru 
si 1 abtineri (Viziru Adrian).  
 

• Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotatare privind aprobarea inchirierii 
izlazului comunal 
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate. 
Ia cuvantul dnul Brebu Marius, prezent la sedinta impreuna cu alti doi crescatori de animale, 
Valeanu Daniel si Constantin Vasile. Acestia doresc facilitarea inchirierii unor terenul agricole 
pentru cresterea animalelor pe care le au. Valoarea stabilita pe metru patrat de consiliul local 
pentru terenurile arabile, este foarte mare pentru crescatorii de animale. Se solicita o reducere de 
la 0,20 lei/mp/an la un pret de 0,02 lei/mp/an. 
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Ia cuvantul dnul consilier Popa Aurel Bogdan care spune ca avnd in vedere ca nu mai avem alti 
crescxatori de animale care necesita o suprafata mare de teren ptr crestrerea acestora, el este de 
acord cu suma propusa de crescatoii de animale. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu  14 voturi pentru. 
 
Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Diverse 

 
Nefiind alte discutii, Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Alexandru Stefan                            Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general, 
                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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