
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr. 6116/16.12.2020 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat astazi 16.12.2020, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata in ziua 
de 16.12.2020 ora 12.00, avand urmatoarea ordine de zi :   

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2020 – februarie 2021) 
2. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea  impozitelor si  taxelor  locale  pentru  anul   fiscal  
2021 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor Serviciului de  gospodarire comunala pentru 
anul  2021 
6. Diverse 
 
Sedinta s-a tinut respectandu-se distanta de 1m intre cei prezenti, toti participantii purtand 
masca de protectie. La sedinta au fost prezenti dna Ghenea Nicoleta si dnul Ciobanu Nicolae 
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 
14 consilieri din totalul de 15.  
La sedinta este prezent si dnul Costache Gheorghe, care inmaneaza un document emis de 
Prefectura Calarasi, nr. M567/15.12.2020. 
Se trece la discutii pe marginea procesului verbal al sedintei trecute. 
Ia cuvantul dnul Popa Aurel Bogdan care spune ca sunt mai multe procese verbale de sedinta, 
nesupuse aprobarii. 
In sala de sedinte au intrat doua perosane care au solicitat sa filmeze sedinta de consiliul 
Secretarul comunei le-a adus la cunostinta ca pentru a filma, este necesar acordul consiliului 
local. 
Se supune la vot, 7 consilieri au votat pentru, 7 consilieri au votat impotriva. 
Ia cuvantul dnul consilier Voicu Teodor, care spune ca in tot ceea ce facem, ar trebui sa avem 
un argument. Roaga consilierii sa isi exercite dreptul de a vorbi fiecare. „ Suntem aici pentru a 
face ceva pentru comua. Inteleg ca nu sunt bani pentru salarii. 
Dnul Nicolecu Savu roaga consilierii sa ia cuvantul pe rand, pentru ca nu se poate consemna 
daca vorbesc mai multe persoane in acelasi timp.. mai afirma si faptul ca o contradictie poate 
fi constructiva. 
Ia cuvantul dnul consilier juridic care spune ca documentul prezentat de Costache Gheorghe, 
nu este un ordin de prefect, asa cum a afirmat dnul Voicu Teodor, nu este executorie. 
Ia cuvantul dna Ghenea Nicoleta, care spune ca in momentul in care se depune o contestatie, 
nu mai este executorie. 
Ia cuvantul dnul Buciumeneanu Eugen Marian, care spune ca nu exista dovada ca dnul 
Costache a depus contestatie la hotararea de excludere din partid. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare, 7 consilieri voteaza pentru, 7 consilieri 
refuza sa voteze. 
Se supune la vot ordinea de zi. 7 consilieri voteaza pentru, 7 consilieri voteaza impotriva. 
Dnul consilier Nicolescu Savu, presedintele de varsta, declara sedinta inchisa. 

 
 

PRESEDINTE  DE  VARSTA, 
consilier, 

                                                     Nicolescu Savu                              Intocmit   
                                                                                                                       Secretar general UAT, 

                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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