
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 27.05.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea 
ordine de zi :   

1.Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii exercitiului financiar pentru anul 2019 a SC 
SALUBRIS CURCANI SRL; 
2.Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor 
locale; 
3.Proiect de hotarare privind aprobare lucrari de intretinere si reparatii curente strazi comuna 
Curcani, judet Calarasi 
4.Diverse 
 
Sedinta se tine in curtea primariei, in aer liber, pastrandu-se distanrta de 2 m intre persoane. 
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 13 
consilieri din totalul de 15 (Dascalu Gabriel si Pandele Marius invoiti) 

Se trece la discutii pe marginea proceselor verbale al sedintei trecute. Dnul Popa Aurel Bogdan 
spune ca nu s-a consemnat ca dnul Nica Dorel a spus ca s-au facut racordari la apa fara apometre. 
Dnul Viziru Adrian spune ca a afirmat ca nu s-a astupat groapa de gunoi, dar aceasta groapa nu 
este la poarta lui. Si ca dansul a votat impotriva dar votul a fost consemnat ca pentru. 
Se trece la votarea procesuluii verbal care  care se aporoba cu 12  voturi pnetru si o abtinere. 
(Popa Aurel Bogdan) 
 
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se 
aproba cu 13 voturi pentru. 
 
Dna secretar general solicita adaugarea a inca un punct pe ordinea de zi, si anume:  
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului pe anul 2020 
Completarea ordinei de zi se aproba cu 13 voturi pentru. 
 

• Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii 
exercitiului financiar pentru anul 2019 a SC SALUBRIS CURCANI SRL 

 Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul consilier Popa Aurel Bogdan spune ca in mod normal trebuia depus bilantul, apoi aprobarea 
incheierii. Intreaba ce reprezinta 53.000 lei creante. Dnul concilier mai afirma ca s-au dus 85.000 
lei dar fara profit. 
Dnul consilier Viziru Adrian intreaba de ce nu a venit dnul administrator la sedinta.. 
Dnul primar spune ca dnul administrator este neremunerat. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 8 voturi pentru, 4 
voturi impotriva (Popa Aurel, Nica Dorel Viziru Adrian, Florea Tudor, 1 abtinere (Musca Dan) 
 

• Se trece la punctul nr. 2 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 explica pentru ce este nevoie de aceasta hotarare. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru  
 

• Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobare lucrari de 
intretinere si reparatii curente strazi comuna Curcani, judet Calarasi  
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dnul primar explica pentru ce este nevoie de aceasta hotarare. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 13 voturi pentru. 
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Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind modificarea 
organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2020 
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor anexate. 
Dna secretar general explica faptul ca a sosit de la prefectura, numarul maxim de posturi aprobat     
pentru anul 2020, de aceea este nevoie de aprobarea acestui proiect de hotarare. 
Nemaifiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 12 voturi pentru si 
1 vot impotriva (Viziru Adrian) 
 
Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Diverse 
Dnul consilier Popa Aurel Bogdan intreaba cine face parcul comunal. Dnul primar raspunde ca se 
face cu forte proprii, iar lucrarile specializate se executa de firme specializate. 
Dnul consilier Viziru adrianintreaba daca se poate rezolva problema gropii de gunoi. Dnul 
viceprimar raspunde ca daca s-ar astupa santul, s-ar polua lacul. Dnul primar ii spune dnului 
consilier Viziru Adrian  ca ar fi bine sa spuna pe cine a vazut ca arunca gunoi acolo. Dnul Viziru 
Adrian spune ca nu este sifonarul comunei.Dnul primar spune ca se va ocupa de problema. 
Dnul popa Aurel bogdan spune ca pe strada Petre Ghica, s-au taiat pomi, trebuie eliberata 
soseaua.. 
Ia cuvantul dnul Chircalan petre, prezent la sedinta. Dansul afirma ca are o problema cu drumul 
judetean, cand a fost proiectul facut, nu i s-a cerut parerea. Majoritatea caselor sunt vechi, fara 
fundatie. Propune limitarea vitezei, mai ales ca pe drumul judetean se afla si scolile si gradinita. 
Soseaua este foarte ridicata, masinile vor derapa in santuri. Noi suntem obligati sa facem asigurari 
la case. 
Dnul primar raspunde ca va face toate demersurile pentru limitarea vitezei, treceri de pietoni. Se 
va discuta la nivel de judet. 
Dnul Chircalan Petre spune ca este dezamagit de curatenia din comuna, constructurii fac foarte 
multa mizerie. Dnul viceprimar raspunde ca atata timp cat se lucreaza, nu avem ce face. 
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba la intersectiile cu drumurile laterale, cine face reparatiile. Dnul 
primar raspunde ca tot consiliul judetean.  
Dnul Popa Aurel Bogdan intreaba cine face caile de acces n gospodarii. Dnul primar raspunde ca 
se vor face podete. 
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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