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JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat in data de 16.02.2022, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani convocata in ziua 
de de 16.02.22 ora 16.00, avand urmatoarea ordine de zi :  
   

1. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
2. Proiect de hotarare privind   aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 

2022 si estimari pe anii 2023-2025 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021  
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilortehnico-economici , studiu de fezabilitate 

pentru investitia“ Extindere retea de canalizare menajera in comuna  Curcani, judetul Calarasi” 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , studiu de fezabilitate 

pentru investitia“ Modernizare infrastructura de transport   in comuna  Curcani , judetul Calarasi” 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilortehnico-economici , studiu de fezabilitate 

pentru investitia“ Infiintare retea inteligenta de distribuire gaze naturale in comuna  Curcani, 
judetul Calarasi” 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea Protocolului de Colaborare intre UAT CURCANI si  
Serviciul  Public pentru gestionarea Cainilor fara Stapan Calarasi , in vederea prestarii serviciului 
de gestionare a cainilor fara stapan  si a tarifelor  practicate in desfasurarea activitatilor specifice 

9. Proiect de hotarare privind desemnare membru si membru supleant in comisia de evaluare a 
probei interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct pentru 
Scoala Gimnaziala nr. 1 Curcani, judet Calarasi 

10. Diverse 
 

Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 
consilieri din totalul de 15.  Dnul Voicu Teodor este absent. 

 
Dnul presedinte de sedinta Viziru Adrian, da citire procesului verbal al sedintei trecute. 
Se trece la discutii pe marginea procesului verbal. 
Popa Aurel Bogdan spune ca nu s-a consemnat la diverse, faptul ca s-a discutat despre cat au 

costat ghirlandele de Craciun. 
Dnul Primar a mentionat ca valoarea achizitiei se regaste pe SEAP si pe site. 

Proesul verbal se supune la vot: 7 voturi pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, 
Buciumeneanu Marian, Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel) si 7 voturi 
impotriva (Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Nica Dorel, Neacsu Costel, Costache Gheorghe, Pirvu 
Eugenia, Florea Tudor) 

Se da citire convocatorului, anunta ordinea de zi. 
Se supune la vot ordinea de zi:  7 voturi pentru (Alexandru Stefan, Chirica Gheorghe, 

Buciumeneanu Marian, Ruse Gheorghe, Ionescu Niculae, Nicolescu Savu, Voican Gabriel) si 7 
voturi impotriva (Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Nica Dorel, Neacsu Costel, Costache 
Gheorghe, Pirvu Eugenia, Florea Tudor) 

 
Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa, intrucat ordinea de zi nu a trecut. 
 
 
                                               PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
                                                     Viziru Adrian                           Intocmit   

                                                                                                                       p.Secretar general UAT, 
                                           Oprea Daniela Elena                                                                                                                
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