
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 24.06.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea 
ordine de zi :   

1.  Proiect de privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
2. Proiect de hotarare privind   initierea Studiului de Fezabilitate privind Extindere retea de 
canalizare si statie de epurare in comuna Curcani, judet Calarasi; 
3. Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei la domeniul privat a terenurilor 
neatribuite rămase la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Curcani 
4. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si 
taxelor locale 
5. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
pentru o perioadă de trei luni (iulie 2020 – septembrie 2020) 
6. Diverse 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 
consilieri din totalul de 15 (Dascalu Gabriel nemotivat) 

Se trece la discutii pe marginea procesului verbal al sedintei trecute. Dnul Popa Aurel Bogdan 
spune ca nu s-a consemnat re,arca dansului despre strada Gh. Popa si nici raspunsul dnului primar 
ca aceasta strada este prinsa in programul PNDL. Dnnul primar sustine ca nu a afirmatacest lucru. 
Se trece la votarea procesului verbal care  care se aporoba cu 11  voturi pnetru si 3 abtineri. (Popa 
Aurel Bogdan, Florea Tudor, Viziru Adrian.). 
Dnul concilier Costache Gheorghe spune ca ar vrea ca in cazul abtinerilor si voturilor impotriva, 
colegii consilieri sa isi motiveze votul. 
 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 14 voturi pentru. 
 
Dna secretar general solicita adaugarea a inca un punct pe ordinea de zi, si anume:  
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 
Completarea ordinei de zi se aproba cu 12 voturi pentru si 2 abtineri (Viziru Adrian si Popa Aurel 
Bogdan). 
 
Se da cuvantul dnului Lupseneanu Marian, prezent la sedinta. Acesta intreaba ce se va intampla 
cu strada Gen. Gh. Popa, daca se va asfalta. Dnul primar raspunde ca se va asfalta si aceasta 
strada, va fi mai ingusta dar va avea asfalt. 
 

• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 

 Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul primar spoune ca se vor muta banii din fondul de rulment pentru o coasa si pentru parc, pentru o 
autoutilitara. 

Dnul consilier Popa Aurel Bogdan ce reprezinta suma pentru parcul comunal. Era normal ca dnul 
contabil sa vina sa dea explicatii. Intreaba de ce sunt asa scumpe sistemul de supraveghere. 
Dnul primar spune ca manopera va fi gratuita se vor monta état in parc cat si in comuna. 
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba care sunt cheltuielile de la gaze. Dnul primar raspunde ca s-a 
facut proiectarea. 
Dnul Popa Aurel Bogdan sustine ca este o greseala in anexe, capitalul social este de 250 de lei, nu 
de 250.000 lei. Dnul primar spne ca se va verifica. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi pentru, 3 
voturi impotriva (Popa Aurel, Viziru Adrian, Florea Tudor), 2 abtinere (Nica Dorel,  Musca Dan) 
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• Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind   initierea Studiului de 
Fezabilitate privind Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Curcani, 
judet Calarasi; 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul inginer Mica Sorin explica pentru ce este nevoie de aceasta hotarare. 
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 constatarea apartenentei 
la domeniul privat a terenurilor neatribuite rămase la dispoziția Comisiei locale de fond 
funciar Curcani 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul Viziru Adrian solicita informatii despre aceste parcele, unde sunt amplasate. 
Raspunde dnul ing. Capraru Tudorel explica faptul ca terenurile sunt amplasate pe langa statia de 
epurare si langa Stentor.Sunt terenuri neproductive. Mai sunt doua grajduri parasite, aflate acum 
la comisia de foind funciar. 
Dnul Popa Aurel Bogdan spune ca dupa revolutie grajdurile au fost date cetatenilor, dnul Eftene 
Bogdan ar detine acte de proprietate. 
Dnul primar raspunde ca s-au solicitat aceste acte, dar nu au fost prezentate. Noi incercam sa 
identificam toate suprafetele neatribuite, care vor fi la dispozitia comisiei de fond funciar. 
Dnul ing. Capraru Tudorel explica faptul ca in anul 2015 s-a facut inveentarierea, dnul Eftene 
Bogdan de atunci nu a putut demonstra ca este proprieetar pe acel grajd. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 11 voturi pentru si 
3 voturi impotriva (Viziru Adrian, Florea Tudor, Popa Aurel Bogdan). 
 
Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind anularea creantelor 
fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dna secretar general explica faptul ca se mai adauga o persoana. 
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: Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni (iulie 2020 – 
septembrie 2020) 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. Se fac doua propuneri : Costache 
Gheorghe si Nica Dorel. Dnul Costache Gheorghe este voat ca noul presedinte de sedinta cu 9 
voturi pentru. 
 
Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului de 
incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul primar explica faptul ca s-a lucrat mai greu  din cauza pandemiei la acest proiect.  
Dnul popa Aurel Bogdan spune ca nu este normal ca acest proiect sa fie aduc ca suplimentare la 
ordinea de zi, fara sa treaca prin comisii. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi pentru, 2 
abtineri (Nica Dorel si Musca Dumitru) si 3 voturi impotriva (Popa Aurel Bogdan, Florea Tudor, 
Viziru Adrian). 

 
Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi: Diverse 
Dnul consilier Viziru Adrian spune ca inca nu s-a facut nimic cu groapa de gunoi de pe strada 
Vasile Manastireanu. 
Viceprimarul spune ca acolo nu este desemnata groapa de gunoi, este un sant. Trebuie sa 
protejam lacul. 
Dnul Viziru Adrian spune ca este foarte mult gunoi de grajd, viceprimarul nu trece pe acolo. 
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Dnul primar spune ca daca toate lumea ar scoate gunoiul sa il ia firma de salubrizare ar fi foarte 
bine. Va chema un reprezentant de la firma de salubrizare sa ne sprijine cu aceasta actiune. Il 
roaga pe dnul consilier Viziru sa spuna cine arunca gunoiul acolo. 
 
Dnul Popa Aurel Bogdan solicita mai multe informatii despre drumul judetean, care este mult 
prea ridicat, va fi o problema cu caile de acces ale oamenilor in curti. Dnul primar raspunde ca 
vor fi podete la fiecare poarta.Se va face si portiunea de sub pod, intre Curcani si Luica. 
 
Nemaifiind alte discutii, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Alexandru Stefan                            Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general, 
                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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