COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobare achizitie bazin combustibil
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta convocata de indata in ziua de
14.05.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1684/14.05.2019 initiat de primar;
• Referatul de necesitate nr. 1603/14.05.2019 intorcmit de viceprimarul comunei Curcani;
• dispozitiile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
• dispozitiile art.36 alin. (4), lit. a) si art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
• Prevederile HCL 13/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă achizitia unui rezervor pentru combustibil.
Art. 2. Viceprimarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.33
Adoptata la Curcani
Astazi, 14.05.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 9
Nr.voturi pentru - 9
Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Dayan Ileana

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta convocata de indata in ziua de
14.05.2019, ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1685/14.05.2019 initiat de primar;
• Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, prin contabil Cringasu Viorel
1682/14.05.2019;
• Prevederile HCL 23/21.03.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul
2019
• dispozitiile art.36 alin. (4), lit. a) si art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
• Prevederile HCL 13/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 conform anexei
Art. 2. Primarul Comunei Curcani, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.34
Adoptata la Curcani
Astazi, 14.05.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 9
Nr.voturi pentru - 9
Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Dayan Ileana

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local, a
obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 din comuna Curcani,
judet Calarasi”
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta convocata de indata in ziua de
14.05.2019 ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr1688/14.05.2019 initiat de primar;
• Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, prin ing. Mica Sorin Daniel, nr.
1605/14.05.2019;
• Prevederile HCL 11/20.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a
cofinantarii de la bugetul local, a obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare Scoala
gimnaziala nr.1 din comuna Curcani, judet Calarasi”
• prevederile art. 71 din Ordonanta de urgentii a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea
unor acte normative si prorogarea unor termene;
• Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National
de Dezvoltare Locala ;
• prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ;
• Prevederile HCL 13/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1 Se aproba rectificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare si
modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 din comuna Curcani, judet Calarasi”, cu valoarea totala de
1.035.321,00 lei, din care finantare de la bugetul de stat 976.695,00 lei, cofinantare de la bugetul local
58.626,00 lei. Rest de executat rectificat 741.967,86 lei (buget de stat 686171,38 lei, buget local 55.796,48
lei), conform anexei.
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.35
Adoptata la Curcani
Astazi, 14.05.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 9
Nr.voturi pentru 9
Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Dayan Ileana

COMUNA CURCANI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Telefon 0242 526258, 0242 526153 ; fax 0242 526070 ;
E-mail primariacurcani@gmail.com ; web-site www.primariacurcani.ro
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea rectificarii indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local,
a obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare Scoala primara nr. 2 din comuna Curcani, judet
Calarasi”
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta convocata de indata in ziua de
14.05.2019 ce a avut loc la sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr1689/14.05.2019 initiat de primar;
• Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, prin ing. Mica Sorin Daniel, nr.
1605/14.05.2019;
• Prevederile HCL 12/20.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a
cofinantarii de la bugetul local, a obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare Scoala primara
nr.2 din comuna Curcani, judet Calarasi”
• prevederile art. 71 din Ordonanta de urgentii a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea
unor acte normative si prorogarea unor termene;
• Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National
de Dezvoltare Locala ;
• prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ;
• Prevederile HCL 13/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
• dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art.45, alin(2) lit. a) din Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1 Se aproba rectificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare si
modernizare Scoala primara nr. 2 din comuna Curcani, judet Calarasi”, cu valoarea totala de
740.463,00 lei, din care finantare de la bugetul de stat 588.858,00 lei, cofinantare de la bugetul local
151.605,00 lei. Rest de executat rectificat 425.158,62 lei (buget de stat 285.553,62 lei, buget local
139.605,00 lei), conform anexei.
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.36
Adoptata la Curcani
Astazi, 14.05.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 9
Nr.voturi pentru 9
Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Dayan Ileana

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.1696/14.05.2019

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 14.05.2019, in sedinta convocata de indata a Consiliului Local Curcani, avand
urmatoarea ordine de zi :
• Proiect de hotarare privind aprobare achizitie bazin combustibil
• Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
• Proiect de hotarare privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de
la bugetul local, a obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 din
comuna Curcani, judet Calarasi
• Proiect de hotarare privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de
la bugetul local, a obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare Scoala primara nr. 2 din
comuna Curcani, judet Calarasi
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 9 consilieri din
totalul de 15.
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se
aproba cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobare achizitie bazin
combustibil
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materalelor anexate.
Ia cuvantul dnul viceprimar care arata necesitatea achizitiei unui bazin de combustibil,. Care sa fie
dotat si cu pompa. Astfel se va economisi timp, energie si bani, cu transportu combustibilului de la
firma din Chirnogi cu care avem contract pentru furnizare.
Nemaifiind propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi
pentru
Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2019
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dnul contabil Cringasu Viorel explica despre faptul ca pentru achizitia aprobata la punctul 1, este
necesara o rectificare de buget, deoarece bazinul pentru combustibil este mijloc fix.
Nemaifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local, a obiectivului de investitii
„Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 din comuna Curcani, judet Calarasi”
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dnul ing. Mica Sorin explica faptul ca este necesara adoptarea acestei rectificari privind devizele
proiectelor de reabilitare de la cele doua scoli, deoarece initial au fost trecute niste cifre eroante, la
minister nu au fost aprobate.
Nemaifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local, a obiectivului

de investitii „Reabilitare si modernizare Scoala primara nr. 2 din comuna Curcani, judet
Calarasi”
Neifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 9 voturi pentru.
Dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Alexandru Stefan
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Intocmit
secretar,
Dayan Ileana

