
                
 
 

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

                     
 

 
 

ANUNT 
 
 

In ziua de 24.02.2021, orele 12.00, 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 constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al comunei Curcani, județul Călărași 
3. Proiect de hotarare aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2021 

de catre beneficiarii de ajutor social  
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei 

Curcani  pentru anul 2021 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de 

specialitate al primarului pentru anul 2021 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurilor de administrare a domeniului public şi 

a domeniului privat al comunei Curcani 
7.  Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat precum si a 

Devizului reactualizat pentru lucrari rest de executat la data de 01.01.2021,  aferenti proiectului  de 
investitii  „Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr.2 din comuna Curcani, judet Calarasi” 

8. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor de Consiliu Local nr. 39-42/2020 
9. Proiect de hotarare privind stabilirea  impozitelor si  taxelor  locale  pentru  anul   fiscal  

2021 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor Serviciului de  gospodarire comunala pentru 

anul  2021 
11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
12. Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si 

taxelor locale 
13. Diverse 

Subsemnata Ileana DAYAN, secretar general al comunei Curcani, judet Calarasi, am procedat astazi 
19.02.2021 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 24.02.2021, orele 12.00, la sediul Primariei Curcani 
 
 

SECRETAR GENERAL COMUNA 
Ileana DAYAN 

 























































































































































































































































































































ROMANIA 
JUDETUL CALARASI 
PRIMARIA CURCANI 

PRIMAR 
Nr. 6175/22.12.2020 

PROJECT DE HOTARARE 

Privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 

Primarul comunei Curcani, judetul Calarasi, avand in vedere: 
• Referatul nr. 6175/22.12.2020 intocmint de compartiment contabilitate, prin contabil

Bumbacel Silvia;
• Raportul de aprobare nr. 6175/22.12.2020 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;

• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In temeiul art. art.136 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

PROPUNE SPRE APROBARE, 

in sedinta extraordinara a Consiliului Local 

Art. 1. Se aproba anularea a creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale 
.. .b bT pentru urmaton1 contn ua 1 1:

Nr. Crt. Nume si prenume contribuabil 

1. XXXXXXX 
2. XXXXXXXX 

Majorari de intarziere si 
penali tati/lei 
1673 
383 

Art. 2. Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

� 

A vizat de legalitate, 
Secretar general/ 
Ileana Y 
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