
 
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 de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
 
 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
24.06.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3248/18.06.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3340,3337,3338/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, prin contabil Cringasu Viorel nr. 

3172/16.06.2020; 
• Raportul de aprobare nr. 3247/18.06.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare. 
• Prevederile HCL 5/22.01.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2020 
• dispozitiile art.129 alin. (4), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 
• Prevederile HCL 12/2020  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 

modificari si completarile ulterioare 
 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
 
 Art.1  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 conform anexelor. 
          Art.2 Compartimentul financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ALEXANDRU STEFAN 

 

Nr. 22           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 24.06.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 9                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 3 
                                                                                                Abtineri - 2                                            
                                                                                   

Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
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   initierea Studiului de Fezabilitate privind Extindere retea de canalizare si statie de 
epurare in comuna Curcani, judet Calarasi 

 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
24.06.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3265/19.06.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3340,3337,3338/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• Referatul compartimentului de specialitate prin ing Mica Sorin Daniel nr. 3263/19.06.2020; 
• Raportul de aprobare nr. 3264/19.06.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare ; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• dispozitiile art.129 alin.(4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
• Prevederile HCL 12/2020  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 

modificari si completarile ulterioare 
 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
 
 Art.1  Se aproba initierea procedurilor de achizitie servicii intocmire studiu de fezabilitate 
privind Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Curcani, judet Calarasi  
 Art.2 Primarul comunei Curcani va duce la indeplinire prevederile hotararii, 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ALEXANDRU STEFAN 

 

Nr. 23           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 24.06.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 14                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -                                            
                                                                                   

Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
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 constatarea apartenentei la domeniul privat a terenurilor neatribuite rămase la dispoziția 

Comisiei locale de fond funciar Curcani 
 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
24.06.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3269/19.06.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3340,3337,3338/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• Hotararea nr.1/2020 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Curcani, reorganizată prin - Ordinul Prefectului judetului Calarasi nr. 
15/25.01.2016 privind reorganizarea componentei Comisiei Locale Curcani 

• prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• referatele nr. 1963, 1965/2020 ale compartimentului Registrul agricol; 
• Lucrarea de inventariere a terenurilor agricole întocmită conform Legii nr. 165/2013 la comuna 

Curcani, județul Călărași; 
• Raportul de aprobare nr. 3266/19.06.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare ; 
• dispozitiile art.129 alin.(2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
• Prevederile HCL 12/2020  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 

modificari si completarile ulterioare 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

H O T A R A S T E  
 
 
 Art. 1. Se constată apartenenta la domeniul privat al comunei Curcani, a terenurilor neatribuite 
rămase la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Curcani, ca urmare a faptului că au fost puși în 
posesie toți cetățenii îndreptățiți, după cum urmează: 
SUPRAFAȚĂ 
[ mp] 

CATEGORIE DE 
FOLOSINȚĂ 

TARLA PARCELĂ 

3300 Cc-(constructii) 54 1 
16821 N-(neproductiv) 54 2 

112285 N-(neproductiv) 54 3 
3350 N-(neproductiv) 54 4 
721 N-(neproductiv) 54 5 

2058 N-(neproductiv) 54 6 
2175 N-(neproductiv) 54 7 
8855 N-(neproductiv) 54 8 
2426 Cc-(constructii) 33/5 1 
7491 Cc-(constructii) 33/5 2 

  
 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 Art. 2. În cazul în care Comisia locală de fond funciar Curcani, ulterior predării acestor 
suprafețe de teren Consiliului local, va fi obligată la punerea în posesie, ca urmare a pronunțării unor 
sentințe judecătorești definitive și/sau ca urmare a promulgării unor noi acte normative cu caracter 
reparatoriu, terenurile în cauză vor fi trecute din nou la dispoziția comisiei locale. 
  
 Art.3 Primarul comunei Curcani va duce la indeplinire prevederile hotararii, 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ALEXANDRU STEFAN 

 

Nr. 24           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 24.06.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 11                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 3 
                                                                                                Abtineri -                                            
                                                                                   

Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 



 
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 anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
24.06.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3272/19.06.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3340,3337,3338/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• Referatele nr. 3268, 3331/19.06.2020 intocminte de compartiment contabilitate, prin contabil 

Bumbacel Silvia; 
• Raportul de aprobare nr. 3271/19.06.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare; 
• Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele si taxele locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare 
• Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, art.185 alin.(1) lit.b, alin.(6), 

cu modificarile si completarile ulterioare 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• Prevederile HCL 7/28.01.2020 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si 

penalitatilor aferente impozitelor, taxelor locale si altor obligatii la bugetul local, datorate de 
catre persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Curcani, care au calitatea 
de contribuabili ai bugetului local; 

• Prevederile HCL 12/2020  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 

modificari si completarile ulterioare 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
 
     Art. 1. Se aprobă anularea a creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
pentru urmatorii contribuabili: 
Nr. Crt. Nume si prenume contribuabil Majorari de intarziere si 

penalitati/lei 
1.   1021 
2.   1078 

 
   Art. 2.  Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ALEXANDRU STEFAN 

Nr. 25           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 24.06.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 14                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -                                            
                                                                                   

Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei 
luni (iulie 2020 – septembrie 2020) 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
24.06.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3276/19.06.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3340,3337,3338/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• expunerea de motive nr. 3274/19.06.2020 întocmită de Primarul comunei Curcani,  raportul de 

specialitate nr. 3275/19.06.2020 întocmit de secretarul general al comunei Curcani, 
• Referatul de aprobare nr. 3273/19.06.2020 intocmit de initiatul proiectului de hotarare; 
• În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, şi art. 13, 

alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 
Curcani,Prevederile HCL 12/2020  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
Curcani 

• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 
modificari si completarile ulterioare 

In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
 
     Art. 1. Se desemneaza preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă 
de trei luni (iulie 2020 – septembrie 2020) dnul consilier Costache Gheorghe    
 Art. 2.  Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ALEXANDRU STEFAN 

Nr. 26           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 24.06.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 9                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 5 
                                                                                                Abtineri -                                            
                                                                                   

Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/


 
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 aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 
 
 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
24.06.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3333/24.06.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3340,3337,3338/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• Dispozitiile art. 57 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• dispozitiile art. 129  alin. (4) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
• raportul de specialitate nr. 3329/24.06.2020 a compartimentului contabilitate; 
• Referatul de aprobare nr. 3332/24.06.2020 intocmit de initiatul proiectului de hotarare; 
• Curcani,Prevederile HCL 12/2020  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Curcani 
• dispozitiile Legii  nr.52/2003  privind transparenta  decizionala  in  administratia  publica, cu 

modificari si completarile ulterioare 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E  
 
     Art.1  Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019,  conform anexei 
ce face parte integranta din prezentul proiect.   
 
          Art.2 Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei. 
Secretarul general al comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ALEXANDRU STEFAN 

Nr. 27           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 24.06.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 9                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 3 
                                                                                                Abtineri - 2                                           
                                                                                   

Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar general , Dayan Ileana 

mailto:primariacurcani@gmail.com
http://www.primariacurcani.ro/
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