
                
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  CALARASI 
PRIMĂRIA COMUNEI CURCANI 
 

                     
 

 
 

ANUNT 
 
 

In ziua de 07.11.2020, orele 17.00, va avea loc la sediul Primariei Curcani, judet Calarasi, 
sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind Revocarea HCL nr. 33/29.10.2020 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni (octombrie 2020 – decembrie 
2020) 

2. Proiect de hotarare privind revocarea HCL 34/2020 privind constituirea Comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate 

3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL 35/20202 privind alegerea Viceprimarului comunei 
Curcani, judeţul Călăraşi 

4. Proiect de hotarare privind revocarea HCL 36/2020 privind rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2020 

5. Proiect de hotarare privind revocarea HCL 37/2020 privind asigurarea sustenabilității proiectului 
Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității de romi din Curcani și 
Românești 

6. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
o perioadă de trei luni (noiembrie 2020 – ianuarie 2021) 

7. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
8. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului comunei Curcani, judeţul Călăraşi 
9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
10. Proiect de hotarare privind asigurarea sustenabilității proiectului Fii parte din comunitate! – 

Servicii integrate adresate comunității de romi din Curcani și Românești. 
11. Diverse 
Subsemnata Ileana DAYAN, secretar general al comunei Curcani, judet Calarasi, am 

procedat astazi 02.11.2020 ora 15.00 la aducerea la cunostinta publica prin afisare la afisierul 
Consiliului Local Curcani si pe pagina proprie a institutiei www.primariacurcani.ro, a proiectelor 
de hotarare ce vor fi supuse aprobarii in sedinta ordinara ce va avea loc in data de 07.11.2020, 
orele 17.00, la sediul Primariei Curcani 
 
 

SECRETAR GENERAL COMUNA 
Ileana DAYAN 
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