
                
 
 
    

ANUNT 
 
In ziua de 20.12.2021, orele 16.00, va avea loc la sediul Primariei Curcani, judet Calarasi, 
sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata de indata, cu urmatoarea ordine 
de zi: 
1. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , studiu de 
fezabilitate pentru investitia“ Modernizare infrastructura de transport   in comuna  Curcani , 
judetul Calarasi” 
3. 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” 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat precum si a 
Devizului reactualizat pentru lucrari rest de executat la data de 15.09.2021,  aferenti 
proiectului  de investitii  “ ASFALTARE STRAZI  IN COMUNA CURCANI , JUDETUL 
CALARASI”, conf. OG 15/2021 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat precum si a 
Devizului reactualizat pentru lucrari rest de executat la data de 15.09.2021,  aferenti 
proiectului  de investitii  “ INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE 
EPURARE IN COMUNA CURCANI , JUDETUL CALARASI”, conf. OG 15/2021 
6. Proiect de hotarare privind   initierea realizarii  studiului de fezabilitate pentru obictivul 
de investitii“ Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna 
Curcani judetul Calarasi “   
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilortehnico-economici , studiu de 
fezabilitate pentru investitia“ Extindere retea de canalizare menajera in comuna  Curcani, 
judetul Calarasi” 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilortehnico-economici , studiu de 
fezabilitate pentru investitia“ Infiintare retea inteligenta de distribuire gaze naturale in comuna  
Curcani, judetul Calarasi” 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat aferent proiectului  
de investitii  “ INFIINTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA CURCANI , JUDETUL 
CALARASI”  conf. OG 93/2021 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 
anul 2020 
11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 
 
Subsemnata Ileana DAYAN, secretar general al comunei Curcani, judet Calarasi, am procedat astazi 
20.12.2021 ora 09.00 la aducerea la cunostinta publica prin afisare la afisierul Consiliului Local 
Curcani si pe pagina proprie a institutiei www.primariacurcani.ro, a proiectulor de hotarare ce vor fi 
supuse aprobarii in sedinta extraordinara ce va avea loc in data de 20.12.2021, orele 16.00, la sediul 
Primariei Curcani 
 

SECRETAR GENERAL COMUNA 
Ileana DAYAN 
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