
 
JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr. 1731/23.04.2021 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat in data de 23.04.2021, in sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului 
Local Curcani convocata in ziua de de 23. 04.2021 ora 08.30, avand urmatoarea ordine de zi :  
   

1. Proiect de hotarare privind aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 

 
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind 

prezenti 13 consilieri din totalul de 15 (Neacsu Costel absent, Costache Gheorghe a venit 
dupa inchiderea sedintei). 

Sedinta s-a tinut respectandu-se distanta de 1 m intre cei prezenti, toti participantii 
purtand masca de protectie. 

Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de 
zi. 

Se supune la vot ordinea de zi:  7 voturi pentru, 6 voturi impotriva). 
 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea   

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 
 
 
Iau cuvantul dnul Voicu Teodor, dnul Popa Aurel Bogdan, consilierul juridic 

Pandelea Aurel Claudiu, si alte persoane, fara a li se da cuvantul de catre pesedintele de 
sedinta. Discutiile nu s-au putut consemna. 

Presedintele a supus la vot proiecul de hotarare, dar s-au iscat multe discutii. In urma 
acestora un grup format din 6 consilieri au parasit sala de sedinte (Florea Tudor, Nica 
Dorel, Pirvu Eugenia, Popa Aurel Bogdan,, Viziru Adrian, Voicu Teodor). 

S-a reluat procedura de vot. Consilierii prezenti in sala au votat pentru: 7 voturi 
pentru (Alexandru Stefan, Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu 
Nicolae, Nicolescu Savu, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel)  iar consilierii care au parasit 
sala, au fost sunati de secretarul general pentrru a vota telefonic Niciunul dintre consilieri 
nu au raspuns. 

Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa. 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 
consilier, 

                                                     Buciumeneanu Eugen Marian                           Intocmit   
                                                                                                                       Secretar general UAT, 

                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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