
 
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 
29.07.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3830/24.07.2020initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3899,3898,3900/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

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

3820/23.07.2020 
• Raportul de aprobare nr. 3829/24.07.2020 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, 
COSTACHE GHEORGHE 

 

Nr. 28           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 29.07.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 13                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri - 1                                            
                                                                                   

Avizat de legalitate, 
                                                                                      Secretar general comuna,  

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 
29.07.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3832/24.07.2020initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3899,3898,3900/2020  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; 

• referatul nr. 3223/2020 /2020 al compartimentului Registrul agricol; 
• Lucrarea de inventariere a terenurilor agricole întocmită conform Legii nr. 165/2013 la comuna 

Curcani, județul Călărași; 
• Raportul de aprobare nr. 3831/24.07.2020 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 

55293 N-(neproductiv) 43/1 1 
 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, 

COSTACHE GHEORGHE 

Nr. 29           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 29.07.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 13                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 1 
                                                                                                Abtineri -                                           

Avizat de legalitate, 
                                                                         Secretar general , Dayan Ileana 

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


COMUNA CURCANI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE 

PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR 
 

H O T Ă R Â R E  
privind identificarea terenurilor neatribuite rămase la dispoziția Comisiei locale de fond 

funciar Curcani în vederea predării către Consiliul local al comunei Curcani, în administrare ca 
domeniu privat 

 
Comisia locală 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 pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privata asupra terenurilor, în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale 
Legii nr. 169/1997, ale Legii nr. 1/2000, modificate şi completate prin Legea nr. 247/2005,  Legii 
nr. 165/2013 cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 193/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  întrunită în şedinţă de lucru la data de 15.07.2020, la care au participat 5 
membri ai comisiei din totalul de 9 membri, a luat în discuţie identificarea terenurilor neatribuite 
rămase la dispoziția Comisiei în vederea predării către Consiliul local al comunei Curcani, în 
administrare ca domeniu privat al comunei Curcani, județul Călărași. 

 Analizând planurile cadastrale, anexele validate conform legilor fondului funciar la nivelul 
comunei Curcani, precum și Lucrarea de inventariere a terenurilor agricole întocmită conform 
Legii nr. 165/2013 la comuna Curcani, județul Călărași, Comisia locală de fond funciar Curcani 
constată că nu mai sunt pus în posesie poziții validate în temeiul legilor fondului funciar, drept 
pentru care se impune inventarierea terenurilor neatribuite rămase la dispoziția comisiei în vederea 
predării Consiliului local al comunei Curcani, în administrare ca domeniu privat.   

În temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările și 
completările uterioare și art. 8 alin. (2), (3) și art. 37 din Regulamentul privind procedura de 
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea 
în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  :       
                  

Art. 1. Se constată că la nivelul comunei Curcani, județul Călărași, nu mai sunt de pus în 
posesie persoane îndreptățite (adică persoane cărora li s-au reconstituit un drept de proprietate în 
anexele validate conform legilor fondului funciar la nivelul localității și/sau validate prin hotărâri 
ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași).  

 
Art. 2. Se inventariază terenurilor neatribuite, rămase la dispoziția Comisiei locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Curcani, după cum urmează: 
 
 

SUPRAFAȚĂ 
[ mp] 

CATEGORIE DE 
FOLOSINȚĂ 

TARLA PARCELĂ 

55293 N-(neproductiv) 43/1 1 
 
Art. 3. Se predă Consiliului local al comunei Curcani, județul Călărași, în administrare ca 

domeniu privat al localității, suprafețele de terenuri neatribuite rămase la dispoziția Comisiei locale 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Curcani, conform datelor de 
identificare de la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 
Art. 4. 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. 5. Împotriva prezentei hotărâri, persoanele interesate, pot depune contestaţie la 

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călăraşi (cu 
sediul la Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi din strada Sloboziei nr. 9-11,  municipiul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi), în termen de 30 de zile de la comunicare.  

 
Art. 6. Secretarul Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Curcani, va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Curcani pentru a iniția 
proiectul de hotărâre de Consiliu local prin care se constată apartenența la domeniul privat a 
terenurilor identificate la art.2 din prezenta hotărâre (În proiectul de hotărâre al Consiliului local se 
va face precizarea că imobilele predate reprezintă terenuri neatribuite rămase la dispoziția 
Comisiei locale de fond funciar Curcani, ca urmare a faptului că au fost puși în posesie toți 
cetățenii îndreptățiți).  

 
 

 P R E Ş E D I N T E,                                                                         S E C R E T A R, 
 
          
 
 

Nr. 2  
Adoptată la Curcani 
Astăzi: 15.07.2020     

 
 



 
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 procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia 
„Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 in comuna Curcani judet Calarasi” 

 
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
29.07.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3837/24.07.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3899,3898,3900/2020  ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• Nota de fundamentare nr. 3833/24.07.2020 cu privire la aprobarea finalizarii investitiei 

Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 in comuna Curcani judet Calarasi ” 
• Raportul de aprobare nr. 3836/24.07.2020 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare; 
• Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 

modificata si completata ; 
• Prevederile HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
• Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2044/29.05.2020 ; 
• 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 Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2044/29.05.2020 pentru 
obiectivul „ Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 in comuna Curcani judet Calarasi” 
          Art. 2  (1) Valoarea totala a investitiei este in suma de 665.233,98 lei, suma suportat de bugetul 
de stat. 
  (2) Inregistrarea investitiei in evidentele contabile se va evidentia la categoria « Bunuri 
apartinand domeniului public al comunei Curcani, cu suma prevazuta la alin. (1).  
          Art.3 Cu ducere la indeplinire se insarcineaza d-nul primar si compartimentul contabilitate. 
 Secretarul general al comunei Curcani va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
COSTACHE GHEORGHE 

Nr. 30           Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 29.07.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 11                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva - 1 
                                                                                                Abtineri -  2                                         

 
Avizat de legalitate, 

                                                                           Secretar general comuna,  
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 anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
 

Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara convocata in ziua de 
29.07.2020, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere: 

• Proiectul de hotarare nr. 3835/24.07.2020 initiat de primar; 
• Rapoartele de avizare nr. 3899,3898,3900/2020    ale comisiilor de specialitate de pe langa 

Consiliul Local; 
• Referatul nr. 3827/24.07.2020 intocmint de compartiment contabilitate, prin contabil Bumbacel 

Silvia; 
• Raportul de aprobare nr. 3834/24.07.2020 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.    
2.    

 
   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, 
COSTACHE GHEORGHE 

Nr. 31          Nr.consilieri total- 15 
Adoptata  la  Curcani                                                              Nr. consilieri prezenti - 14 
Astazi, 29.07.2020                                                                  Nr.voturi pentru - 14                                                                                
                                                                                     Nr.voturi impotriva -  
                                                                                                Abtineri -                                            
                                                                                   

Avizat  de  legalitate, 
                                                                                   Secretar general comuna,  

Dayan Ileana 

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