
                
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  CALARASI 
PRIMĂRIA COMUNEI CURCANI 
 

                     
 

 
 

ANUNT 
 
 

In ziua de 27.12.2022, orele 13.00, va avea loc la sediul Primariei Curcani, judet 
Calarasi, sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Diverse 
Subsemnata Ileana DAYAN, secretar general al comunei Curcani, judet Calarasi, am 

procedat astazi 22.12.2022 aducerea la cunostinta publica prin afisare la afisierul 
Consiliului Local Curcani si pe pagina proprie a institutiei www.primariacurcani.ro, a 
proiectelor de hotarare ce vor fi supuse aprobarii in sedinta ordinara ce va avea loc in 
data de 27.12.2022, orele 13.00, la sediul Primariei Curcani 
 

SECRETAR GENERAL COMUNA 
Ileana DAYAN 

 



 

 C O N V O C A T O R 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
sunteţi convocat pentru a participa la şedinţa ordinara a Consiliului Local Curcani,ce va avea loc la 
sediul  Primariei MARTI 27.12.2022 orele 13.00, cu urmatoarea ordine de zi:  

1. DIVERSE 
 
Nr.crt. NUMELE SI PRENUMELE Modalitate 

convocare 
 SEMNATURA 

1.  ALEXANDRU ŞTEFAN SMS  
 

2.  BUCIUMENEANU EUGEN MARIAN SMS 
EMAIL 

 
 

3.  CHIRICĂ GHEORGHE SMS 
 

 
 

4.  FLOREA TUDOR SMS 
 

 
 

5.  IONESCU NICULAE SMS 
 

 
 

6.  NEACȘU COSTEL SMS 
EMAIL 

 
 

7.  NICA DOREL SMS 
 

 
 

8.  NICOLESCU SAVU SMS 
 

 
 

9.  PANDELE MARIUS SMS 
EMAIL 

 
 

10.  PÎRVU EUGENIA SMS 
EMAIL 
 

 
 

11.  POPA AUREL BOGDAN SMS 
EMAIL 

 
 

12.  RUSE GHEORGHE SMS  
 

13.  VIZIRU ADRIAN SMS 
EMAIL 

 
 

14.  VOICAN GABRIEL SMS 
 

 
 

15.  VOICU TEODOR 
 

SMS 
EMAIL 

 

 
 

 
SECRETAR GENERAL UAT 



PRIMARIA CURCANI 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

D I S P O Z I T I E  
privind convocarea Consiliului Local Curcani  

in sedinta ordinara in ziua de 27.12.2022 ora13.00  
 
Primarul   comunei Curcani , judetul Calarasi , Gazu Aurică, avand in vedere: 
 prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin 

Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003; 
 prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, rerepublicată, modificată și completată. 
 prevederilor art.133 alin.(1) şi art.134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

D  I  S  P  U  N E 
 
Art.1 Se convoaca Consiliul Local in sedinta ordinara convocata in ziua de 27.12.2022, orele 13.00, la sediul 
Primariei Curcani, cu urmatoarea  ordine de zi : 
1. Diverse 
Art. 2 Sedinta se va desfasura cu participarea fizica a consilierilor locali.  
Art. 3 Materialele inscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia consilierilor locali, in functie de 
optiunea acestora: pe adresa de e-mail, prin consultare si/sau descaracare de pe site-ul primariei Curcani 
www.primariacurcani.ro, ridicare directa de la sediul primariei Curcani. 
Art. 4  Toate proiectele de hotarari impreuna cu documentele aferente, se vor transmite spre 
avizare/neavizare, urmatoarelor comisii de speciatate: Comisia  juridică şi de disciplină a Consiliului Local 
Curcani; Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism; Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.  
În cadrul ședințelor de avizare/neavizare se pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâre inițiate  
Art. 5 Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
modificată și completată. 
Art. 6  (a) Secretarul general al comunei Curcani va asigura aducerea la cunoștință publică a ordinii de zi. 
 (b) Secretarul general al Comunei Curcani va asigura convocarea consilierilor locali şi va comunica 
prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

       (c) Convocarea se face prin e-mail, SMS și telefonic, după caz, cu următorul conținut: „Ședință 
ordinară a Consiliului Local al Comunei Curcani, luni 27.12.2022, la ora 13:00, în sala Căminului 
Cultural Curcani”. 

PRIMAR 
GAZU  AURICĂ 

 
Nr.  
Emisa la Curcani       Contrasemneaza de legalitate 
Astazi, 22.12.2022                       Secretar general comuna,                                                                        
      Ileana DAYAN 
     

http://www.primariacurcani.ro/
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JUDETUL CALARASI 
CONSILIUL LOCAL CURCANI 
Nr. 5388/22.12.2022 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Incheiat in data de 22.12.2022, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Curcani convocata de 
indata in ziua de 22.12.2022, ora 10.00 
 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 da citire procesului verbal al sedintei din data de 
22.12.2022 ora 09.00, care se aproba cu 8 voturi pentru. 
 Secretarul general aduce la cunostinta consiliului local ca pentru hotararea nr. 
56/22.12.2022, adoptata in sedinta din aceeasi zi, la ora 09.00, a intocmit obiectii de legalitate, intrucat 
hotararea nu a fost insostita de avizele consultative ale comisiilor consiliului local. 

  In continuare se da citire convocatorului si ordinei de zi  

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 22.12.2022 ora 10.00 si pentru urmatoarea 
perioada (decembrie 2022, ianuarie-februarie 2023) 

2. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului comunei Curcani, judeţul Călăraşi 

3. Proiect de hotarare privind aprobareaorganigramei si statului de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului pentru anul 2022 

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

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

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

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

8. Proiect de hotarare privind stabilirea  impozitelor si  taxelor  locale  pentru  anul   fiscal  2023 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor Serviciului de  gospodarire comunala pentru anul  
2023 

Se supune la vot ordinea de zi:  8 voturi pentru. 
 
 Secretarul general al comunei anunta faptul ca toate proiectele initiate, au avizele 
consultative ale comisiilor de specialitate. 
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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 22.12.2022 ora 10.00 si pentru urmatoarea perioada (decembrie 2022, ianuarie-februarie 2023) 

Se 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 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. 

S-au numarat 8 voturi pentru alegerea dnului Buciumeneanu Eugen Marian in functia de 
viceprimar al comunei Curcani. 

Se trece la punctul 3 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 4 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. 
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 rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2022 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. 
Dnul Chirica Gheorghe intreaba daca banii pentru plata ajutoarelor de incalzire se putea face 

prin dispozitie de primar. Secretarul general al comunei, raspunde ca la aceasta data, nu este 
legala o astfel de dispozitie. A fost posibila emiterea de dispozitii, atunci  cand nu era aprobat 
bugetul. 
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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 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 7 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 8 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind privind stabilirea  
impozitelor si  taxelor  locale  pentru  anul   fiscal  2023 

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 9 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor Serviciului 
de  gospodarire comunala pentru anul  2023 

Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare si materialele atasate. Deasemeni mentioneaza 
ca din partea a doua comisii s-a propus amendament la taxa de salubrizare.  

Dnul Alexandru Stefan spune ca toate comunele din jur au taxa de peste 12 lei. 
Se supune la vot amendamentul referitor la valoarea taxei de salubrizare, de la 10 la 12 lei. Se 

aproba cu 8 voturi pentru. 
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). 

Dnul Nicolescu Savu intreaba daca se va tine sedinta ordinara in luna decembrie. Dnul 
Ionescu Niculae propune ca in ziua de 27.12.2022 ora 13, sa se tina o sedinta ordinara. Toti 
consilierii sunt de acord, urmand ca dnul primar sa convoace sedinta. 

 
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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