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JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr. 1274/31.03.2022 

PROCES - VERBAL 
 Incheiat in data de 28.03.2022, in sedinta estraoordinara a Consiliului Local Curcani convocata in 
ziua de de 28.03.2022 ora 16.00, avand urmatoarea ordine de zi :  
   

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani 
pentru o perioadă de doua luni (aprilie 2022– mai 2022)  

2. Diverse 
Secretarul general face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 12 

consilieri din totalul de 15 (absenti invoiti Nicolescu Savu, Neacsu Costel, Chirica Gheorghe).   
 
Dnul presedinte de sedinta Viziru Adrian, da citire procesului verbal al sedintei anterioare. 
Se trece la discutii pe marginea procesului verbal. 

Procesul verbal se supune la vot: 12 voturi pentru  
Se da citire convocatorului, si ordinei de zi. 
Se supune la vot ordinea de zi:  12 voturi pentru. 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de doua luni (aprilie 2022– mai 2022). 
Se fac 2 propuneri: Alexandru Stefan, care intruneste 5 voturi (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen marian, Ionescu Nicolae, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel), si Viziru 
Adrian, care intruneste 7 voturi (Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Nica Dorel, Costache 
Gheorghe, Pirvu Eugenia, Florea Tudor, Voicu Teodor). Hotararea de alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de doua luni (aprilie 2022– mai 2022) se 
adopta cu 7 voturi. 

Se trece la al doilea punct pe ordinea de zi: Diverse 
Ia cuvantul dnul Alexandru Stefan care spune ca ar trebui sa se lase ambitiile personale si sa 

se gaseasca solutii viabile ptr comunitate in care au fost alesi. Invita colegii consilieri sa mediteze 
asupra acestui lucru. Fara adoptarea bugetului local, profesorii de exemplu, nu isi vor mai lua 
salariile. Roaga consilierii sa gaseasca o solutie ptr iesirea din impas. 

Ia cuvantul Popa Aurel Bogdan spune ca nu are la ce sa mediteze. Intreaba pe dnul primar de 
ce a facut recurs la hotararea tribunaluilui de excludere a consilierilor. 

Ia cuvantul dnul primar si spune ca in momentul de fata toate conturile primariei sunt blocate 
ptr ca nu a fost adoptat bugetul, se pot face cheltuieli doar din incasari. Mentioneaza in continuare 
ca recursul la curtea de apel s-a facut ptr ca asa este legal. Ca autoritate locala suntem obligati 
prin lege sa facem recurs sau apel in orice proces din instanta. 

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

consilier, 
                                                     Viziru Adrian                           Intocmit   

                                                                                                                       Secretar general UAT, 
                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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