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 scutirea de la plata impozitului pe terenuri extravilane pentru care proprietarii au efectuat
intabularea in cartea funciara, pe cheltuiala proprie
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 24.04.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1331/12.04.2019 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.1482, 1483, 1484/24.04.2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local;
• Cererile nr. 1179/01.04.2019 a dnei Stancu Gherghina si nr. 1180/01.04.2019 a dnului Stancu
Nicolae, a prin care solicita scutire impozit teren extravilan, conform Codului Fiscal;
• Prevederile art. 464 alin. (2) lit. o) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 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 scutirea cu 50% din suma de plata a impozitului pe terenul extravilan pe o perioada de
5 ulteriori celui in care s-a efectuat intabularea in cartea funciara de catre proprietar, respectiv incapand cu
anul 2020 pana in anul 2024 inclusiv, detinute de urmatorii propietari:
- Stancu Gherghina, CNP 2360119511673 – 2,8823 ha;
- Stancu Nicolae, CNP 1690401511687 – 250,8579 ha.
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.27
Adoptata la Curcani
Astazi, 24.04.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru - 8
Nr.voturi impotriva Abtineri - 6
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 schimbarea destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al comunei Curcani, din
imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 24.04.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1392/17.04.2019 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.1482, 1483, 1484/24.04.2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local;
• Expunerea de motive nr. 1282/09.04.2019 a viceprimarului comunei Curcani, judet Calarasi;
• Adresa nr. 214/06.02.2019 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Curcani;
• prevederile H.G. nr.1349/2001 Anexa 14, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Curcani, judet Calarasi;
• prevederile art. 3, 4, 21 si ale art.22 din Legea nr. 213/17.11.1998, privind bunurile proprietate
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor. oraselor, municipiilor si judetelor;
• prevderile Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform
pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de 1nvatamant preuniversitar,
precum si conditiile necesare acordarii acestuia;
• prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 122 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 schimbarea destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al comunei Curcani,
din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie, pe o perioada nedeterminata,
astfel:
- Imobil Gradinita nr. 1 in suprafata totala de 150 mp, situat pe str. Inv. Ioan Birghila nr. 39, in
Imobil cu alta destinatie;
- Imobil Gradinita nr. 2 in suprafata totala de 572 mp, situat pe str. Carol I, nr.110, in Imobil cu
alta destinatie.
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.28
Adoptata la Curcani
Astazi, 24.04.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru - 9
Nr.voturi impotriva Abtineri - 5
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 atribuire teren gratuit in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 24.04.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1393/17.04.2019 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.1482, 1483, 1484/24.04.2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local;
• Raportul nr. 383/16.04.2019 intocmit de comisia pentru identificarea si inventarierea terenurilor,
pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003
• dispozitiile art. 5 din Legea Nr. 15/2003 (r2) privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala;
• Prevederile HCL 18/2007 privind solutionarea cererilor depuse in temeiul Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala si a amplasarii
terenurilor din domeniul privat al comunei Curcani pentru atribuirea in folosinta gratuita;
• 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 cererea nr. 383/16.04.2019 depusa in temeiul Legii 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, de dnul CUZEA NICUSOR, nascut la data de
13.04.1990,
Art.2 Comisia pentru identificarea si inventarierea terenurilor, pentru punerea in aplicare a
dispozitiilor Legii nr. 15/2003 va duce la indeplinire prevederile prezentului.
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.29
Adoptata la Curcani
Astazi, 24.04.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru - 14
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 numire administrator Societatea "Salubris Curcani" SRL
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 24.04.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1330/12.04.2019 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.1482, 1483, 1484/24.04.2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local;
• Demisia dnului Berbec Florin Cosmin, inregistrata sub nr. 1188/01.04.2019;
• Cererea dnului Ivan Florea, insotita de Cv, prin care isi arata disponibilitatea de a ocupa functia de
administrator al societatii „Salubris Curcani”SRL
• art. 1și 2, ale art.7, ale art.11-13, ale art. 17, ale art. 36, ale art.191-206 din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
• art. 2 lit. g), ale art. 3 alin. (5) lit. d), ale art. 8 alin. (1), alin. (2), ale art. 30, ale art. 35 din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,
• prevederile art.17, art. 36 alin.2 litera d) , coroborate cu alin.5 lit.a) si alin.6 litera a) , pct. 14 si
art.123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 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. Revocarea din functia de administrator al societatii "Salubris Curcani" SRL a domnului
Berbec Florin Cosmin, urmare a demisiei.
Art. 2 Numirea in functia de administrator al societatii „Salubris Curcani”SRL a dnului Ivan Florea,
domiciliat în com. Curcani, Jud. Călăraşi, CNP 1570830511666 legitimat cu C.I. seria KL nr. 505334, emis
de SPCLEP Oltenita la data de 26.08.2016, perioada de valabilitate pana la data de 30.08.2027;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza domnul primar si
compartimentul Contabilitate, taxe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Curcani.
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.30
Adoptata la Curcani
Astazi, 24.04.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru - 8
Nr.voturi impotriva - 6
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 anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 24.04.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1436/19.04.2019 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.1482, 1483, 1484/24.04.2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local;
• Referatul nr. 1412/18.04.2019 intocmint de compartiment contabilitate, prin contabil Bumbacel
Silvia;
• Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX privind impozitele si taxele locale, cu
modificarile si completarile ulterioare
• Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, art.185 alin.(1) lit.b, alin.(6), cu
modificarile si completarile ulterioare
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• Prevederile HCL 18/27.02.2019 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor
aferente impozitelor, taxelor locale si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele
fizice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Curcani, care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local;
• 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 anularea a creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale
pentru urmatorii contribuabili:
Nr. Crt. Nume si prenume contribuabil
Majorari de intarziere si
penalitati/lei
1.
DANCIU FLOAREA
505
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.31
Adoptata la Curcani
Astazi, 24.04.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru - 14
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 modificarea organigramei si statului de functii
ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 24.04.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1481/24.04.2019 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.1482, 1483, 1484/24.04.2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local;
• Nota de fundamentare nr. 1480/24.04.2019 a a secretarului comunei comunei, prin care solicita
aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pentru anul 2019,
• prevederile Art.III din OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile la zi;
• prevederile Ordinului MDRAPFE nr.2422/2017;
• Comunicarea Prefectului judetului Calarasi, referitoare la numarul maxim de posturi pentru anul
2019
• dispozitiile art.36, alin(2),lit.a) din Legea nr.215/2001 republicata privind Administratia Publica
Locala - cu modificarile si compeltarile ulterioare, referitoare la atributiile Consiliului Local de a
aproba organigrama si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului precum si ale
aparatului permanent al Consiliului Local;
• prevederile HCL Curcani nr.48/31.10.2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale
aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2018;
• 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 modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului pentru anul 2019, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta..
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.32
Adoptata la Curcani
Astazi, 24.04.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru - 13
Nr.voturi impotriva - 1
Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Dayan Ileana
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JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.1519/02.05.2019

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 24.04.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea ordine

de zi :
• Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe terenuri extravilane pentru care
proprietarii au efectuat intabularea in cartea funciara, pe cheltuiala proprie;
• Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al
comunei Curcani, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie;
• Proiect de hotarare privind atribuire teren gratuit in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
• Proiect de hotarare privind numire administrator Societatea "Salubris Curcani" SRL
• Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării respectării prevederilor legislației privind regimul
deșeurilor, precum și ale legislației în domeniul concurenței
• Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale
• Diverse
Secretarul face prezenta consilierilor si declara sedinta legal constituita, fiind prezenti 14 consilieri
din totalul de 15 (Ionescu Nicolae invoit pe caz de boala).
Se trece la discutii pe marginea procesului verbal ale sedintei ordinare din luna martie 2019.
Ia cuvantul dnul consilier Popa Aurel Bogdan care spune ca in procesul verbal nu este trecuta
afirmatia dansului despre cele 11 miliarde.
Se trece la votarea proceselui verbal si se aproba cu 14 voturi pentru
Se da citire convocatorului, dispozitiei Primarului de convocare si anunta ordinea de zi care se
aproba cu 14 voturi pentru.
Dna secretar solicita suplimentarea ordinei de zi cu inca un punct, si anume:
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de
specialitate al primarului pentru anul 2019
Se supune la vot noua ordine de zi care se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (Eftene Niculae)
Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind scutirea de la plata
impozitului pe terenuri extravilane pentru care proprietarii au efectuat intabularea in cartea
funciara, pe cheltuiala proprie;
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materalelor anexate.
Dnulconsilier Popa Aurel Bogdan spune ca trebuia sa ceara scutire partiala, o reducere ar fi mai mai
buna decat scutirea totala.
Dnul prima ria cuvantul si spune ca a propus scutire totala pentru ca dnul Stancu Nicolae este un bun
cetatean al comunei, ajuta de cate ori i se cere ajutorul la diferite activitati ale primariei, si-a platit
intotdeauan impozitul si taxele.
Dnul Viziru Adrian spune ca el nu este de acord sa fie scutit de intraga suma si propune o scutire de
50%.
Nemaifiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului separat pentru cele doua
propuneri. Astfel scutire cu 50% de la plata impozitului se aproba cu 8 voturi pentru, iar pentru
scutire totala au fost 6 voturi pentru.

Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unor
imobile apartinand domeniului public al comunei Curcani, din imobile cu destinatia de unitati
de invatamant in imobile cu alta destinatie;
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Dnul Eftene Niculae intreaba de ce nu s-a specificat care va fi destinatia si ca deja locuieste cineva
intr-una din fostele gradinite.
Dnul primar raspunde ca „alta destinatie”este formularea corecta din punct de vedere legal. Iar despre
faptul ca cineva locuieste acolo stie, este vorba despre o familie foarte nevoiasa, cu multi copii, care
deocamdata nu au unde locui.
Nemaifiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru,
5 abtineri (Nica Dorel, Eftene Niculae, Popa Aurel, Dascalu Gabriel, Florea Tudor) .

Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind atribuire teren gratuit in
baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Nefiind inscrieri la cuvant, proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
•

Se trece la punctul nr. 4 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind numire administrator Societatea
"Salubris Curcani" SRL

Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Ia cuvantul dnul Popa Aurel Bogdan care spune ca la sedinta trebuia sa fie prezent dnul adminstrator
al firmei, care nu prea a fost prezent la sedinte. Din punctul dumnealui de vedere cel mai bun
candidat la ceasta functie este Horia Voicu.
Dnul Eftene Niculae afirma ca dnul primar nu prea are mana buna in alegerea administratorului, cum
este posibil sa alegem o persoana care nu are nici o competenta?
Dnul primar raspunde ca la inceput cand s-a infiintat firma era nevoie urgenta sa alegem un
administrator. Dnul ivan care este propus acum, are cunostinte foarte bune despre administratie.
Dnul Viziru Adrian afirma ca este conflict de interese, dnul Ivan Florea are firma. Poate fi ales unul
dintre consilieri.
Nemaifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune la vot, si se aproba cu 8 voturi pentru,
si 6 voturi impotriva (Popa Aurel si Dascalu Gabriel, Nica Dorel, Eftene Niculae, Florea Tudor,
Viziru Adrian)
Se trece la punctul nr. 5 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării
respectării prevederilor legislației privind regimul deșeurilor, precum și ale legislației în
domeniul concurenței
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate.
Dnul prima ria cuvantul si spune ca dnul viceprimar va fi in continuare reprezentantul nostru.
Dnul Popa Aurel spune ca nu avem conditii de colectare selectiva a deseurilor si propune bonificatii
pentru cei care colecteaza selectiv, preconizeaza ca se vor aplica penalizari pentru gunoi.
Dnul primar afirma ca pretul la gunoi a ajuns foarte mare, dar nu sunt posibilitati sa se iasa din acest
contract. Aceasta situatie este la nivel de judet, toate comunele se confrunta cu aceeasi problema.
Nemaifiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune la vot :7 voturi pentru si 7 abtineri
(Nica Dorel, Eftene Niculae, Popa Aurel, Florea Tudor, Dascalu Gabriel, Ruse Georghe, Viziru
Adrian).
Se trece la punctul nr. 6 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale
accesorii aferente impozitelor si taxelor locale
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Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate.

Nefiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 7 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si
statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019
Se da citire proiectului de hotarare si materialelor atasate.

Nefiind inscrieri la cuvant proiectul de hotarare se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru si 1
vot impotriva (Eftene Niculae).
Se trece la punctul nr.8 al ordinei de zi: Diverse
Ia cuvantul Ivan Gigel, prezent la sedinta, care spune ca de ce nu sunt curatate balariile din fata portii
cu oamneii de la ajutor social si de ce suntem conditionati sa platim gunoiul.
Nefiind inscrieri la cuvant, dnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa
PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier,
Alexandru Stefan
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Intocmit
secretar,
Dayan Ileana

