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JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr. 4719/08.11.2022 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Incheiat in data de 08.11.2022, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata de 
indata in ziua de 08.11.2022, ora 10.30, avand urmatoarea ordine de zi :  
   

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 08.11.2022 ora 10.30 si pentru urmatoarea 
perioada (noiembrie 2022, decembrie 2022, ianuarie 2023) 

2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Curcani nr. 23-32/2022 

3. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Curcani, judeţul Călăraşi 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului pentru anul 2022 

5. Proiect de hotarare privind   aprobarea   bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si 
estimari pe anii 2023-2025 

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii unor cereri de finantare 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea notei de fundamentare  si depunerii  cererii de finantare 
pentru proiectul de investitii  cu finantare nerambursabila : “ACHIZITIONARE SI INSTALARE 
STATII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CURCANI, JUDETUL 
CALARASI” 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al comunei Curcani, județul Călărași 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu privind concesionarea, inchirierea 
si vanzarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Comunei CURCANI, Județul 
Călărași 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2022 
si 2023, de catre beneficiarii de ajutor social 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului 
local pe anul 2021 si a trimestrelor I, II si III ale anului 2022 

14. Proiect de hotarare privind lotizarea Cartii Funciare cu nr. 20364 

15. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 
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 Secretarul general face prezenta consilierilor: 8 prezenti (Alexandru Stefan, 
Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele Marius, 
Ruse Gheorghe, Voican Gabriel), 7 consilieri locali absenti fara motivare (Florea Tudor, Neacsu Costel, 
Nica Dorel, Pirvu Eugenia, Popa Aurel Bogdan, Viziru Adrian, Voicu Teodor).  
 Secretarul general al comunei anunta faptul ca toate proiectele initiate, au avizele 
consultative ale comisiilor de specialitate. 

  
Se da citire convocatorului si ordinei de zi. 
Se supune la vot ordinea de zi:  8 voturi pentru. 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui 

de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru sedinta extraordinara convocata de indata in ziua 
de 08.11.2022 ora 10.30 si pentru urmatoarea perioada (noiembrie 2022, decembrie 2022, 
ianuarie 2023) 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Dnul Nicolescu Savu il propune pe dnul Buciumeneanu Eugen Marian. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor 

Consiliului Local Curcani nr. 23-32/2022 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Ia cuvantul dnul primar care spune ca pentru a nu bloca inca o data intreaga comunitate din 

cauze unei eventuale omisiuni, propune sa se revoce hotararile 23-32/2022, apoi vor fi supuse iar 
aprobarii. 

Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 
Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului 

comunei Curcani, judeţul Călăraşi 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Dna secretar general aduce la cunostinta dnilor consilieri faptul ca este necesara constituirea 

unei comisii formata din consilieri locali, pentru numararea voturilor. Se fac propuneri si se 
decide ca dnii consilieri Pandele Marius, Ruse Gheorghe si Ionescu Nicolae sa participe la 
numaratoarea voturilor. 

Dnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari, daca nu, sa se treaca la propuneri 
pentru functia de viceprimar al comunei Curcani. 

Dnul Chirica Gheorghe propune pe dnul Buciumeneanu Eugen Marian. 
Nu mai sunt alte propuneri.  
Dna secretar general solicita o pauza de 10 min, pentru a imprima buletinele de vot. 
Se reia sedinta dupa 10 minute. Dna secretar general prezinta buletinul de vot, ajungandu-se la 

intelegerea ca daca cineva nu e de acord cu propunerea, sa taie numele de pe buletinul de vot. Se 
prezinta urna de vot, care este apoi sigilata. 

Dna secretar general, imparte 8 buletine de vot, iar pe celelalte 7 ramase neutilizate din cauza 
absentei consilierilor, s-a trecut cu pixul „ANULAT”, urmand a se indosaria la dosarul sedintei. 

Fiecare consilier local, iese pe rand din sala de sedinta, unde pe hol era amenajata o masa cu 
urna de vot. 

Dupa finalizarea votului, urna este desigilata si cu ajutorul comisiei formata din cei trei 
consilieri locali, se numara voturile. 
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S-au numarat 8 voturi pentru alegerea dnului Buciumeneanu Eugen Marian in functia de 
viceprimar al comunei Curcani. 

 
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 

statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2022 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind   aprobarea   bugetului local 

de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
La sedinta este prezent si contabilul primariei, dnul Cringasu Viorel. Acesta spune ca bugetul 

pentru anul 2022 trebuie aprobat, chiar daca mai sunt 2 luni din an. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2022 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Cringasu Viorel spune ca bugetul pentru anul 2022 a fost rectificat prin dispozitii de primar, 

cu conditia sa fie supuse si aprobarii consiliului local. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

  
                 Se trece la punctul 7 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2021 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Cringasu Viorel spune ca bugetul pentru anul 2021 a fost rectificat prin dispozitii de primar, 

cu conditia sa fie supuse si aprobarii consiliului local. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii unor 

cereri de finantare 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Dnul primar ia cuvantul si spune ca este vorba de 2 proiecte ptr care ar fi foarte util pentru 

comunitate,sa depunem cereri de finantare. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea notei de 

fundamentare  si depunerii  cererii de finantare pentru proiectul de investitii  cu finantare 
nerambursabila : “ACHIZITIONARE SI INSTALARE STATII DE INCARCARE VEHICULE 
ELECTRICE IN COMUNA CURCANI, JUDETUL CALARASI”Presedintele de sedinta citeste 
proiectul de hotarare si materialele atasate. 
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Dnul primar ia cuvantul si spune ca si acest proiect ar fi benefic pentru comuna. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 10 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea revizuirii 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Curcani, județul 
Călărași 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
 
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului 

propriu privind concesionarea, inchirierea si vanzarea bunurilor aparținând domeniului public sau 
privat al Comunei CURCANI, Județul Călărași 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
 
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de 

lucrari ce vor fi executate in cursul anului 2022 si 2023, de catre beneficiarii de ajutor social 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
Se trece la punctul 13 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului de 

incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2021 si a trimestrelor I, II si III ale 
anului 2022 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
 
Se trece la punctul 14 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind lotizarea Cartii Funciare 

cu nr. 20364 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
 
 

Se trece la punctul 15 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2022 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
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Dnul primar spune ca sunt bani primiti zilele astea de la ANAF. 
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru (Alexandru Stefan, 

Buciumeneanu Eugen Marian, Chirica Gheorghe, Ionescu Nicolae, Nicolescu Savu, Pandele 
Marius, Ruse Gheorghe, Voican Gabriel). 

 
 
 
In continuare ia cuvantul dnul primar, care spune ca este necesara o toaletare a copacilor de pe 

domeniul public, inlaturare a celor uscati. Inclusiv in curtea primariei se va face curatenie, vor fi 
taiati copacii uscati.  

 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa 
                                                
 
                                                PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

consilier, 
 

Buciumeneanu Eugen Marian                      
 
 
 
 

                                                                                                                      Intocmit   
                                                                                                                       Secretar general UAT, 

                                           Dayan Ileana                                                                                                                
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