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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind anularea creantelor fiscale accesorii aferente impozitelor si taxelor locale
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 29.05.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare nr. 1805/24.05.2019 initiat de primar;
• Rapoartele de avizare nr.1855, 1856, 1857/29.05.2019 ale comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local;
• Referatul nr. 1723/16.05.2019 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;
• 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 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.
CRISTACHE CONSTANTIN
560
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.37
Adoptata la Curcani
Astazi, 29.05.2019

Nr.consilieri total- 15
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru - 14
Nr.voturi impotriva Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Dayan Ileana
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Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni
(iunie 2019 - august 2019)
Consiliul Local al comunei Curcani, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara 29.05.2019 ce a avut loc la
sediul primariei Curcani, avand in vedere:
• Proiectul de hotarare initiat de primar;
• expunerea de motive nr.1815/29.05.2019 întocmită de Primarul comunei Curcani, raportul de
specialitate nr. 1816/29.05.2019 întocmit de secretarul comunei Curcani,
• În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administreţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 12, alin. (1) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Curcani,
• certificatul de deces nr. 15/24.02.2019 Bold Aurica;
• Prevederile HCL 13/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
pentru o perioadă de trei luni
• 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 desemneaza preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni
(iunie 2019 - august 2019) dnul consilier Ruse Gheorghe.
Secretarul comunei va comunica prezenta tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ALEXANDRU STEFAN

Nr.38
Adoptata la Curcani
Astazi, 29.05.2019

Nr.consilieri total- 14
Nr. consilieri prezenti - 14
Nr.voturi pentru 8
Nr.voturi impotriva - 6
Abtineri Contrasemneaza de legalitate ,
Secretar , Dayan Ileana

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CURCANI
Nr.

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 29.05.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local Curcani, avand urmatoarea ordine

de zi :
• 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).

Se trece la discutii pe marginea procesele verbale ale sedintelor ordinare din luna aprilie 2019.
Ia cuvantul dnul consilier Popa Aurel Bogdan care spune ca in procesul verbal al sedintei ordinare
din aprilie, nu este trecuta continuarea afirmatiei dansului despre cele 11 miliarde, la bunuri si
servicii. La punctul 1 apare ca am spus sa se scuteasca partial, eu nu am spus asta.
Dnul Costache Gheorghe propune ca sedintele sa fie inregistrate.
Se trece la votarea proceselui verbal si se aproba cu 14 voturi pentru
Pnetru procesul verbal al sedintei de indata din luna aprilie, dnul Eftene Niculae intreaba de la ce
firma s-a achizitionat bazinul pentru combustibil. Dnul viceprimar raspunde ca de la o firma
specializata in asa ceva. Se trece la votarea proceselui verbal si se aproba cu 8 voturi pentru si 6
abtineri (Eftene Niculae, Nica Dorel, Viziru Adrian, Dascalu Gabriel Danut, Florea Tudor, Popa
Aurel Bogdan)
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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani
pentru o perioadă de trei luni (iunie 2019 - august 2019)
Se supune la vot noua ordine de zi care se aproba cu 14 voturi pentru.
Se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale
accesorii aferente impozitelor si taxelor locale;
Dnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si materalelor anexate.
Nefiind alte propuneri si discutii, proiectul de hotarare se supune votului si se aproba cu 14 voturi
pentru.
Se trece la punctul nr. 2 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru o perioadă de trei luni (iunie 2019 - august 2019)
Se da citire proiectului de hotarare si se trece la discutii pe marginea materialelor prezentate.
Se fac doua propuneri: Ruse Gheorghe ( 8 voturi pentru) si Viziru Adrian (6 voturi pentru Eftene
Niculae, Nica Dorel, Viziru Adrian, Dascalu Gabriel Danut, Florea Tudor, Popa Aurel Bogdan) Se trece la punctul nr. 3 al ordinei de zi: Diverse
Ia cuvantul dna secretar care roaga pe dnii consilieri sa desemneze un reprezentant al Consiliului
Local in Consiliul de administratie al scolii, loc ramas vacant in urma decesului unui consilie. Este
desemnat dnul Alexandru Stefan.
Ia cuvantul in continuare dnul viceprimar care spune ca in curand se vor incepe lucrarile de
canalizare si vor trebui toaletati pomii de pe traseul conducetei de canalizare, sau chiar scosi.

Dnul Popa Aurel spune ca primaria este suverana pe teritoriul public si ca ar trebui instiintate
persoanele de pe strada respectiva, cu o saptamana inainte, ca se vor toaleta/scoate arborii. Nu trebuie
sa se ceara acordul, domeniul este public, nu privat. Mai spune ca vor fi probleme cu constructiile de
pe domneiul public.
Dnul Popa Aurel spune ca la familia Constantinescu este o casa nelocuita, plina de balarii. Dnul
viceprimar raspunde ca va trimite acolo pe cineva pentru defrisare.
Dnul Nica Dorel intrreaba ce se intampla cu cainii vagabonzi, care sunt foartye multi si agresivi.
Dnul viceprimar raspunde ca s-au inceput procedurile de contractare a unei firme specializate.
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

