ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
Proces verbal
al ședinței ordinare din data de 28.02.2018
Încheiat azi, 28.02.2018, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Daia
care se desfășoară la sediul Șolii nr.1 Daia, domnii consilieri fiind invitaţi prin convocarea nr.
1112/22.02.2018. Ordinea de zi este următoarea:
I.
PROIECTE DE HOTĂRÂRI
A. La inițiativa consilierilor locali și a primarului
1. Cu privire la constatarea încetării prin demisie, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului, a calității de viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu, a domnului Mihai
Petre.
B. La inițiativa primarului comunei Daia:
2. Cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al comunei
Daia, județul Giurgiu și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021.
3. Cu privire la aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia,
rezultat la finele anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul
2018.
4. Cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Daia pentru trimestrul IV al anului 2017.
5. Cu privire la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Daia, județul
Giurgiu și a Programului anual de achiziții publice pe anul 2018.
6. Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia
nr.69/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018,
modificată prin HCL al comunei Daia nr.2/29.01.2018.
7. Cu privire la aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Daia, județul Giurgiu,
pentru anul școlar 2018-2019.
8. Cu privire la aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea şi arhivarea
Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Daia, judeţul Giurgiu.
9. Cu privire la aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate in domeniul
privat al comunei Daia, județul Giurgiu.
10. Cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de
specialitate al primarului comunei Daia, pe anul 2018.
11. Cu privire la aprobarea demersurilor legale în vederea contractării serviciilor de
consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 95,
comuna Daia, sat Plopșoru, județul Giurgiu” .
12. Cu privire la aprobarea demersurilor legale în vederea contractării serviciilor de
consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și
consolidare, construcții grup sanitar și centrală termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, comuna
Daia, județul Giurgiu”
13. Cu privire la aprobarea demersurilor legale în vederea contractării serviciilor de
consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Daia, comuna Daia, județul Giurgiu”
14. Cu privire la acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de
evaluare, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea
procedurii de închiriere prin licitație publică a terenurilor arabile aflate în domeniul privat al
comunei Daia, județul Giurgiu.
II.
Rapoarte, informări.
Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, precum şi următorii salariați din
cadrul aparatului de specialitate al primarului: Șotrin Raluca-Nicoleta și Vasile Gabriel.
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Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi următorii consilieri: Buzica Mihai,
Ghidanac Fanel, Ivan Petre, Mihai Petre, Nitu Petre, Stancu Florin, Tănase Ionel, Tudorache
Marin. Absent motivat este Dl Dragomir Marius.
Preşedinte de şedinţă este dl. Ivan Petre ales în baza HCL Daia nr.9/29.01.2018, care
declară ședința deschisă.
Dl cons. Ivan Petre: Cu prezența a 9 consilieri, ședința este statutară, deci începem
ședința de consiliu. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru?
Toti. Împotrivă? Abțineri? Nu!
Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Până să începem ședința vreau să nu facem gălăgie, să fim ordonați
și să discutăm doar pe problemele pe care le avem astăzi, și numai când ni se da cuvântul.
Consilierii sunt primii care au cuvântul. Începem.
Prin prezenta, consilierii localali ai consiliului comunei Daia sunt convocați în dată de
28.02.2018, ora 1230, la sediul Școlii Gimnaziale nr.1-Daia pentru a participa la ședința
ordinară a comunei Daia care va avea loc conform dispoziției primarului comunei Daia
nr.92/2018.
Dl cons. Tudorache Marin: Dle președinte, dacă s-a hotărât să nu se mai citească procesul
verbal la ședința, părerea mea este să nu se mai citească nici ordinea de zi, că o avem la mapă,
știm despre ce este vorba, hai să supunem la vot direct!
Dl primar: Dați-mi voie să completez, aveți o idee foarte bună!
Se suplimentează ordinea de zi cu ,, Diverse” și se supune la vot.
Ordinea de zi, suplimentată, este aprobată cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul numărul 1- cu privire la constatarea încetării prin demisie,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al comunei Daia,
județul Giurgiu, a domnului Mihai Petre.
Supunem la vot. Dacă sunt întrebări? Nu sunt întrebări! Supunem la vot! Cine este
pentru?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul nr.2 -cu privire la aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2018 al comunei Daia, județul Giurgiu și estimarea bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anii 2019-2021.
Dl primar: În bugetul inițial pe care noi l-am creionat, aveam 4 miliarde de lei, adică
aproximativ tot excedentul din 2017, cred că 500 de milioane au rămas în plus peste suma
aceasta pe care noi îi prinsesem pentru reparații de drumuri, eu, respectiv în proiectul meu de
buget. Domnii consilieri, au spus că nu sunt bani suficienți 4 miliarde să reparăm drumuri în
2018 și au mers la celelalte capitole unde au considerat dânșii că nu trebuie să facem lucrările
respective și să le lăsăm în așteptare, respectiv: 110.000 modernizarea primăriei, să facem o
sala de ședința și să amenajăm o toaletă; 110.000 la Căminul cultural, să amenajăm un părculeț
și gardul din lateralul părculețului pentru copiii din Daia; 150.000 camere de luat vederi în
toată comuna 36 de camere; 10.000 documentație tehnică pentru obținere finanțare la
modernizarea Căminului cultural și 20.000, adică 200 de milioane pentru documentație tehnică
la baza sportivă. Îmi doresc să facem o bază sportivă chiar aici în curtea școlii. Toți cei 400.000
merg la drumuri, 8 miliarde, așa au considerat dânșii. Paralelă cu treaba asta vă spun că anul
2015 s-au băgat pe drumurile din comună, nici mai mult nici mai puțin de vreo 11-12 miliarde.
Doamna contabil are cifrele și poate să mă contrazică, să îmi spună cât s-a investit în anul 2015!
Dna Raluca Sotrin: Atât!
Dl Primar: Cât?
Dna Raluca Sotrin: 11 miliarde!
Dl primar: În 2015 s-au investit 11 miliarde în drumurile din comună și ele cum sunt?
Acum puteți să vorbiți dvs. cetățenii că mergeți ca și mine pe drumurile respective cu 11
miliarde investiți în 2015! Noi punem mai puțin, 8 miliarde, nu o să facem lucrările care s-au
făcut atunci cu piatră concasată cu beton care e o prostie, trebuie să facem niște lucrări în firea
lor, cu piatră spartă cu tot ce trebuie în proiect, ca după respectivul proiect să putem să asfaltăm,
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că așa se fac pietruiri de 8 miliarde, și o să facem de 8 miliarde probabil, nu știu…poate știu
domnii consilieri.
Dl cons. Buzica Mihai: Dl președinte vreau să iau și eu cuvântul!
Dl cons. Ivan Petre: Luați dle consilier!
Dl cons. Buzica Mihai: Am avut anul trecut 4 miliarde pe care nu am cheltuit un leu, am
dat niște bani pe la niște biserici cum a acuzat cineva sau pe unde am mai dat. Noi, consilierii,
și vorbesc în numele meu, oamenii solicită să întreținem drumurile, nu să le facem altceva,
adică să poți să treci cu mașina pe un drum normal. Dacă noi anul trecut am avut excedent și
nu am cheltuit nimic am considerat că nu ne trebuie camere de luat vederi de 1 miliard jumate
și să îți rupi mașina pe drum.
Dl primar: Pot să intervin? Am văzut o emisiune la care dvs. ați fost prezent...
Dl cons. Mihai Buzica: Vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc!
Dl cons. Ivan Petre: Dl primar, lăsa-ți-l să vorbească și după aia intervenți dvs, păi așa
facem? Păi atunci de ce nu îl lăsați să vorbească, s-a înscris la cuvânt, să vorbească el!
Dl Primar: Nu trebuie să vorbească doar Dl Buzică!
Dl cons. Mihai Buzica: Dumneata vorbești când ți se dă cuvântul domne, dacă vrei, cere!
Deci nu s-a cheltuit…
Cetățean, Preda Corin: Am înțeles asta, ați spus-o toți, ați expus-o pe unde ați prins, am
rămas cu 400.000, continuați!
Dl cons. Mihai Buzica: Deci, e normal să avem camere de luat vederi și să ieși în cizme la
șosea? Și alea la vremea lor, facem rectificare de buget și punem bani și pentru alea.
Dl primar: De unde mai rectificăm dacă băgăm 8 miliarde? De unde mai rectificăm?
Dl cons. Mihai Buzica: Mergem mai departe! La Căminul cultural alocăm un miliard să îi
facem lu' doamna Anin gard că îi intră câinii în curte. Mă' fraților, să își facă gard mă! Păi noi
ne rupem cizmele și mergem să facem la aia gard?
Cetățean: Da, dle Buzică, da' gardu' e făcut de Gebega și e căzut jos.
Dl cons. Mihai Buzica: Să ducă la pușcărie!
Cetățean: Păi de ce să se ducă la pușcărie?
Dl cons. Mihai Buzica: Dacă l-a făcut așa…
Cetățean: Pe ce bani s-a făcut?
Dl cons. Mihai Buzica: Cum pe ce bani? S-a făcut pe mandatul lui. Deci s-a considerat de
către cetățeni că noi, prioritar în Daia, și mai ales în … sunt consilieri care spun și Dăița și
Plopșoru, este jalnic. Asta e prioritar, și după aia facem ce trebuie să facem.
Dl Corin Preda: Măi oameni buni, voi trebuie să înțelegeți, consilieri, primar, drumuri și
apă sunt prioritare, mă! Sunt bune și camere, sunt bune tot ce ați trecut acolo.
Dl primar: Am văzut o emisiune la care ați fost dvs. prezent și ați spus foarte tare acolo ca
și aici, că nu vreți camere de luat vederi. Dl moderator v-a spus așa ’’Domne eu cunosc un
primar care are asfaltat, camere de luat vederi, apă, canalizare, și s-a cam încheiat ce trebuie’’.
Dl cons. Mihai Buzica: Da, dar camerele le-a pus ultima dată! Dl Primar, Șoavă a pus
camere ultima dată!
Dl primar: Nu știm dacă e vorba de Șoavă sau nu! Acum vorbesc eu, vă rog frumos să nu
mă întrerupeți că pot să fiu și eu vocal. Să revenim. Dl moderator a spus așa ’’Știți ce mi-a spus
Dl primar?- Că de când a montat camerele de luat vederi s-a cam terminat cu ciordeala’’, adică
nu se mai fură domne' de la oameni. Eu, acum, dacă dvs. vă împotriviți, poate greșesc, să mă
contraziceți, aveți alte interese dvs. ca și consilieri? Ascundeți ceva? Vă e frică să treceți printro cameră de luat vederi oricând la orice ora? Cumva vă împiedică, vă stânjenesc să vă faceți
niște lucruri care poate nu sunt corecte? Dacă greșesc, contraziceți-mă!
Dl cons. Ivan Petre: Nu e așa domnu' primar. Deci realizăm alte obiective și după aia ...
Dl primar: Dvs. nu va doriți pentru că vă este frică.
Dl cons. Ivan Petre: Dl primar, dl primar.....
Dl primar: Vă spun imediat ce am făcut și pentru drumuri și astea sunt etapele care
trebuiesc făcute.
Dl cons. Ivan Petre: Deocamdată prioritar să facem drumurile!
Dl primar: Ce faceți dvs. la drumuri cu 8 miliarde? Că nu le faceți! Primarul respectiv
pe care l-am dat exemplu are asfalt pe drumuri nu piatră …
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Dl cons. Ivan Petre: Alo! Domn' primar, eu conduc ședința!
Dl primar: Dvs. conduceți, păi da eu ce sunt aici? Eu sunt primarul comunei sau ce sunt
eu? Îmi dați voie să vorbesc sau nu?
Dl cons. Ivan Petre: Sunteți primarul comunei, da' eu conduc ședința, dacă nu, închidem
ședința și plecăm acasă!
Dl cons. Mihai Buzica: Domnu' primar, dumneata ești invitat la ședința asta domne!
Dl cons. Ivan Petre: Da, da...Deocamdată domnilor e ședința de consiliu, lăsăți-mă să
vorbesc și eu că eu conduc ședința, după aia vorbiți și dvs. Deci, în primul rând domnilor,
trebuie să realizăm drumurile cât de cât că nu se poate circula, și cu deszăpezirea, acum domn'
primar nu prea a mai făcut deszăpezirea, a venit alalteri nu știu când, acum am văzut că e
cetățeanul Cric ăla cum îi zice, era cu tractorul prin Dăița, nu știu de ce a băgat dânsul, foarte
bine că a băgat.
Dl primar: Vă spun eu, că am discutat cu dânsul mai devreme, acum 20 de minute, a
plecat de acasă cu tractorul să nu rămână înțepenit.
Dl cons. Ivan Petre: Cred că a băgat aproape la toate ulițele în Daita. Aveți contract cu
el de deszăpezire?
Dl primar: Domne' eu nu am contract și nu am cunoștințe că a băgat. Omul a venit cu
tractorul, nu l-am întrebat ce cauți aici cu tractorul!
Dl cons. Ivan Petre: Da' de ce a băgat? Dvs. de ce nu ați băgat?
Dl primar: Da' întrebați-l pe el, va rog frumos!
Dl cons. Ivan Petre: De ce nu ați băgat plugul?
Dl primar: Domne' chiar sunteți atât de nerecunoscători, nu vă e rușine? Dle președinte,
cumva ieri când am trecut cu tractorul, erați la poartă?
Dl cons. Ivan Petre: Da eram, că v-am cerut ca să supraveghez.
Dl primar: Eram în tractor?
Dl cons. Ivan Petre: Erați în tractor! Și ați venit cu un tractor din ăla mic.
Dl primar: A nins azi-noapte?
Dl cons. Ivan Petre: Da!
Dl primar: Domne' nu avem încălzire…
Dl cons. Ivan Petre: Da de ce nu ați băgat azi dimineață?
Dl primar: Băgăm. Avem 3 utilaje, câte unul pe fiecare sat. Avem 40 km de străzi! Nu
poți să îi faci într-o jumătate de ora pe toți! Utilajele lucrează și acum. Dacă vreți să fiți
nemulțumiți domnilor, păi puteți să fiți nemulțumiți pentru orice!
Dl cons. Ivan Petre: Câte utilaje avem?
Dl primar: 3 utilaje avem!
Dl cons. Ivan Petre: De ce nu ați băgat unu în Daia, unu în Dăița…
Dl Primar: Așa am băgat!
Dl cons. Ivan Petre: Și unde sunt? Eu astăzi nu l-am văzut!
Dl Primar: Păi da' urmăriți-l. Vă spun eu că sunt 3 utilaje, câte unul pe fiecare sat. Au
început la ora 600am și terminat seara la ora 900pm. Dacă vreți să fiți nemulțumiți domnilor, să
știți că e ușor să fii nemulțumit! Și să aruncăm așa cu bățul prin gard.
Dl cons. Ivan Petre: Deci în concluzie, facem întâi drumurile, toți banii îi alocăm la
drumuri să le reparăm și după aia o să punem și camere de luat vederi dacă o să avem bani la
anu' și ce mai trebuie, apă…în primul rând iar primordiar ar fi să terminăm cu apa.
Dl primar: Haideți să vă explic ce am făcut pentru drum că să înțelegeți. Primarul pe
care l-a dat Dl cons. moderator a făcut asfalt nu pietruire, când o sa punem noi piatră de 8
miliarde, când o să ajungem cu asfaltul, aia trebuie toată dată de acolo, că o să găsim doar noroi
cu piatră, nu se poate refolosi cum vrea Dl cons. Buzică pentru că facem o țigănie. Pentru
drumuri am făcut așa: prima dată am făcut studiu de fezabilitate, pentru că asta este procedura,
prima dată faci un studiu; am făcut pentru drumul comunal, am obținut finanțare, anul asta cu
ajutorul lui Dumnezeu o să îl asfaltăm - primul proiect de asfalt în comuna Daia. Nu se poate
bate din palme să facem asfalt peste noapte, că nu avem cum. Mai avem încă 32 de străzi
împărțite în mod egal-valoric, pe toate cele 3 sate. Vă demonstrez asta cu documente, urmând
să reintroducem la PNDL, care se va da drumu' din martie să putem să asfaltăm. Adică, aducem
bani din afară de la minister, nu îi folosim pe ai noștri ăștia care cu greu i-am economisit 4
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miliarde, adică nu am făcut nimic, ca să îi ținem, să putem să înaintăm cu alte lucrări, să putem
să avem bani de proiecte, iar domnii consilieri vor să punem piatră pe drum. Eu sunt de acord,
am pus 4 miliarde, tot excedentul de anul trecut, dar nu trebuie să aruncăm toți banii pe drumuri.
Chiar dacă mă veți condamna, eu vreau să fac asfalt așa cum au toate comunele, nu vreau să
fac pietruiri de mântuaială cum s-a făcut până acum. Dacă înțelegeți treaba asta bine, dacă
nu.....mergem în aceeași direcție. Eu peste 2 ani și jumătate o să plec și rămâneți probabil cu
unul dintre consilierii de acum care toți își vânează postul de primar. Vă asigur eu că ăsta este
interesul lor în momentul acesta, să nu facă primarul nimic, să ajungă x, y, z, primar. De ce? La
ședința de comisie am spus domnilor consilieri așa: Vă rog frumos implicați-vă în deszăpezire.
Nu am primit un telefon de la un consilier să îmi spună că trebuie deszăpezita o stradă. S-a
deszăpezit inclusiv pe strada dvs., era să ne răsturnăm cu tractorul.
Dl cons. Ivan Petre: Nu v-am sunat eu, Dl cons. primar? Nu v-am sunat eu aseară, când
am avut ședința de comisie? Și nu mi-ați răspuns!
Dl primar: Și ce mi-ați spus? Să deszapezesc ce stradă?
Dl cons. Ivan Petre: Dar, nu am vorbit!
Dl primar: Nu ați spus să băgăm pe strada Vadului? Strada Vadului e a dumneavoastră!
Dl cons. Ivan Petre: E a cetățenilor, nu e a mea domne', e a cetățenilor, dar eu v-am sunat
aseară și nu mi-ați răspuns la telefon.
Dl primar: Cum considerați dumneavoastră...
Dl cons. Tudorache Marin: Vreau să iau cuvântul!
Dl cons. Ivan Petre: Aveți cuvântul!
Dl cons. Tudorache Marin: Aș vrea să te rog frumos să stăm pe subiect, să nu mai avem
derapaje, pentru că nu e momentul să vorbim de deszăpezire în momentul când noi dezbatem
bugetul local.
Dl cons. Tănase Ionel: Păi dacă omul a cerut contractual de deszăpezire de la Cric. Când
a pus 2 roabe de piatră pe drum și pe facebook a zis că a pietruit drumul din Dăița...
Dl cons. Ivan Petre: Dl cons. Tănase, da' nu am cerut contracte domne', am zis că ce
caută domnul acolo.
Dl primar: Ia stați puțin. Dacă eu ies și dau zăpada cu lopata din față curții înseamnă că
am o problema?
Cetățean Pavel Angi: Nea Petrică, vreau să întreb și eu ceva, 4 ani de zile până să vină
Florin primar, a venit cineva să mă întrebe stradă cine a deszapezit-o? De la măsură până la
stradă? A venit cineva să întrebe câtă benzină am consumat eu că să deszapezesc stradă aia? Și
am fost până la Marciulescu de multe ori și am deszăpezit-o.
Dl cons. Tudorache Marin: Am transformat ședința asta într-o dezbatere publică, am
avut dezbatere publică și nu s-au prezentat, au venit să își pună toate doleanțele.
Dl cons. Ivan Petre: Va rog frumos, hai să votăm la punctul 2. Cine este pentru? Cu
amendamentele care le-am spus.
Dl primar: Mai am de făcut o singură precizare, avem la deszăpezire prins 100 de
milioane, e posibil că deszăpezirea de anul asta, pentru că se anunță zăpadă și astăzi până la ora
20:00, să coste mai mult de 100 de milioane, nu avem bani prinși în buget, aș vrea să facem
cumva, dacă se poate din punct de vedere legal să suplimentăm puțin suma respectiva să putem
să ne achităm factura, altfel nu o să putem.
Dl cons. Tudorache Marin: O suplimentăm la momentul și timpul potrivit. Venim în
jumatea ședinței să suplimentăm ordinea de zi.
Dl primar: Păi și dvs ati venit!
Dl cons. Ivan Petre: Domnilor consilieri, haideți să votăm punctul nr. 2 ce am dezbătut
până acum cu amendamentele expuse de Dl cons. Fane, este președintele comisiei economice.
Cine este pentru? Cu amendamentele aduse?
Dl cons. Tudorache Marin: Deci, ca banii să meargă către drumuri.
Dl primar: 8 miliarde
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl primar: Domnilor fac acum încă o precizare. Am votat exact ce s –a întâmplat și anii
trecuți adică să aruncăm banii pe stradă. Asta s-a întâmplat anii trecuți până la mandatul ăsta.
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Dacă eu am venit cu o altă idee era normal să mă susțineți să putem să facem asfalt, dvs ati
votat să punem piatră, o să punem piatră.
Dl cons. Tudorache Marin: Datorită faptului că am avut excedent de anul trecut
consiliul județean nu ne mai alocă banii care trebuie să ni aloce.
Dl primar: Este greșit! Nu induceti oamenii în eroare! Excedentul s-a calculat la 2016
nu 2017.
Dl cons. Mihai Buzica: Ești pe timpul lu' Ceaușescu ?
Dl primar: Domne' dacă spuneti prostii aici, intervin să vă corectez.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul nr.3- cu privire la aprobarea utilizării din excedentul
bugetului local al comunei Daia, rezultat la finele anului 2017, că sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018.
Dl cons. Ivan Petre: Cine este pentru? -Toată lumea.
Sau, dacă sunt întrebări, domnii consilieri! Nu sunt întrebări! Supunem la vot!
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Trecem mai departe la punctul numărul 4, cu privire la aprobarea
contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pentru trimestrul IV
al anului 2017.
Domnii consilieri, aveți ceva probleme de dezbătut la punctul numărul 4?
Președinte: Supunem pentru aprobare, votare! Cine este pentru?-toată lumea. Împotrivă?
Abțineri ?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul numărul 5 -cu privire la aprobarea strategiei anuale de
achiziții publice a comunei Daia, județul Giurgiu și a Programului anual de achiziții publice
pe anul 2018. Domnii consilieri, aveți ceva de adăugat?
Președinte: Trecem mai departe, supunem la votare! Cine este pentru?- toată lumea!
Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Tudorache Marin: Dacă îmi dați voie, Dl cons.e președinte, aș ruga frumos toți
consilierii să ridice mâinile sus, să nu mai stea așa pitiți, să ridice mâna sus că nu-i doare mâna
de la ceas, să se vadă și din fund de acolo.
Președinte: Mai departe, punctul numărul 6 cu privire la modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia nr.69/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul fiscal 2018, modificată prin HCL al comunei Daia nr.2/29.01.2018.
Ziceți, Dl cons.e primar sau domnii consilieri dacă aveți ceva de spus!
Dl cons. Buzică Mihai: Aici ar trebui puțin dezbătută, că vreau să știe toți că e
agricultori, că e vorba de carnetele de producător, despre atestate... s-a propus o sumă. Și e bine
domnu' primar să....dânsul este inițiatorul proiectului, să știți și dumneavoastră ce sumă se pune,
vrei să-ți iei un carnet de producător, vrei să-ți pună ștampila, să știi câți bani trebuie să dai, pe
ce perioadă, să ne spună domnu' primar.
Dl primar: Domnu' Gabi, sunteți în măsură să luați cuvântul dumneavoastră, nu că nu
mă pricep, dar știți că la fiecare proiect de hotărâre persoana responsabilă pe departamentul
respectiv îți expune proiectul de hotărâre.
Dl Vasile Gabriel: Bună ziua! Numele meu este Vasile Gabriel, referent agricol în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia. Conform modificărilor aduse la Legea
145, de la 1 ianuarie 2018 aceste formulare s-au schimbat în ceea ce privește durata de
valabilitate: vor fi emise pe 5 ani de zile, vor fi valabile 5 ani de zile cu viză anuală. Am făcut
un referat către Dl cons. primar datorită unor adrese de la Consiliul Județean, prin care s-au
majorat imprimatele, ceea ce înseamnă atestatele și carnetele de comercializare care sunt în jur
de 20 de lei, numai tipizatul respectiv costă 20 de lei, 20 de le atestatul, 20 de lei carnetul de
comercializare. Bineînțeles că pentru fiecare viză pe atestatul de producător, veți fi obligați timp
de un an de zile calendaristic să veniți să-l vizați. Pentru această viză pe un an de zile am
considerat că este valabilă o sumă de 20 de lei, nu știu dacă este mult sau puțin o sumă de 20
de lei pentru o ștampilă pe un an de zile.
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Doamna secretar: În total sunt 80 de lei, 50 de lei atestatul, 30 carnetul. Un carnet
solicitat suplimentar, 20 de lei, iar la viză nu s-a modificat nimic, înainte era 10 lei pe semestru,
dar modificându-se formatul vine 20 de lei/an.
Dl cons. Ivan Petre: Deci spune-ți-le cât vine pe total!
Dl primar: 80 de lei atunci când îți iei prima dată carnetul și la fiecare an de zile la viză,
20 de lei. Adică în 5 ani de zile plățiți 80 de lei, atât vă costă carnetul.
Dl cons. Ivan Petre: Valabilitatea carnetului este pe 5 ani! Deci nu mai este până la an.
Dl Vasile Gabriel: Pot să mai spun ceva Dl cons.e primar?
Dl primar: Te rog!
Dl Vasile Gabriel: Cred că s-a afișat deja și șțiți asta, revin cu precizări la Legea 145Legea Piețelor am rezolvat-o. De la 1 martie știți bine că se începe depunerea cererilor către
APIA, listele s-au afișat la noi la primărie, se afișează și pe site. Rugămintea noastră este să
veniți cu două-trei zile mai înainte cu documentele solicitate, pentru că altfel creem o mare
aglomerație la APIA, mai ales că se lucrează la jumaăate din capacitate. Ar fi bine să vă
respectați programările la primărie să fiți cu cel puțin două-trei zile înainte, iar arendașii cu
tabelele centralizatoare pe care le-am solicitat.
Dl cons. Buzică Mihai: Doamna secretară, am și o rugăminte la dumneavoastră, dacă
citiți ce este în proiect, sumele care...vă rog frumos. Că să știe și oamenii ăstia....
Dna secretar: În afară de ce a spus Vasile Gabriel, avem o altă modificare la capitolul
IX din anexă la hotărârea de consiliu privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe 2018,
referitoare la întocmirea dosarului pe Legea 17. Persoanele care vor să vândă terenuri din
extravilan, știți că este o procedură destul de laborioasă, care presupune niște costuri din partea
primăriei, pentru întocmirea dosarului, până acum nu s-a perceput nici un leu, am suportat noi
din bugetul local, numai că, ținând cont de Ordonanța 90 care spune că pentru acest an trebuie
să reducem toate cheltuielile cu 10%, acesta este un motiv de a aduce bani la bugetul local
ținând cont că este o activitate pe care o desfășurăm anumitor categorii de persoane. Drept
urmare, ne-am gândit să percem o taxă pentru procesarea fiecărui dosar, noi facem copii,
cumărăm dosare, hârtie xerox, sunt niște consumabile pe care noi nu le-am recuperat niciodată.
Propunerea noastră a fost de 20 de lei, iar domnii consilieri, în ședința de comisie, din dorința
de a veni cât mai mulți bani la bugetul local și considerând că nu este o sumă extraordinar de
mare au propus 50 de lei, ceea ce într-adevăr așa este, nu este mult, ținând cont că cine cumpără
are tot interesul să iși rezolve problemele.
Dl cons. Buzică Mihai: Dacă îmi permiteți și mie, Dl cons.e președinte, vreau ca să știe
despre ce este vorba. Deci taxa aia de 50 de lei o plătește ăla care vrea să cumpere pământul,
dacă ai dat 300 de milioane pe un hectar, dai și 50 de lei la primărie pentru că îți face dosar.
Facem asta să avem bani la buget.
Dna secretar: Și mai avem o taxă. Persoanele fizice și juridice, la finalizarea lucrărilor
de construire au nevoie de procesul verbal de recepție. La noi în primărie până acum nu se
percepea nimic și este o taxă perfect legală, și am gândit că: persoanele fizice să achite către
primărie 100 de lei la procesul verbal de recepție, și persoanele juridice 200 de lei. Deci, pentru
cei care finalizează o lucrare de construire aceasta este propunerea noastră. Toate aceste sume
se fac venit la bugetul local.
Dl cons. Ivan Petre: Mai sunt întrebări?
Dna secretar: La terminarea lucrărilor de construire se încheie un proces verbal de
recepție la care participă reprezentanții primăriei, avem un reprezentant pe urbanism, care
desfășoară activități conform legii cu privire la această activitate. Exact cum se plătește și taxa
pentru certificatul de urbanism, eliberarea autorizației de construire.
Dl cons. Ivan Petre: Să supunem la vot punctul numărul 6! Cine este pentru? –toată
lumea. Cu amendamentele.... Împotrivă? Abțineri ?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul numărul 7- cu privire la privire la aprobarea rețelei
școlare de pe raza comunei Daia, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2018-2019. Dl cons.e
primar, aveți cuvântul!
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Dl primar: Aici, ați avut la mapă materialul prezentat de doamna Director, în fiecare an
aprobăm rețelele școlare, nu știu ce nelămuriri ați putea avea. Dacă aveți ceva de completat, vă
rog să spuneți.
Consilier: Nu sunt întrebări!
Dl cons. Ivan Petre: Domnii consilieri, sunt întrebări?
Consilieri: Nu!
Dl cons. Ivan Petre: Supunem la vot! Cine este pentru?- toată lumea! Împotriva?
Abțineri?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul nr.8- cu privire la aprobarea Procedurii de lucru privind
înregistrarea şi arhivarea Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Daia,
judeţul Giurgiu.
Dl cons. Ivan Petre: Domnii consilieri, aveți de dezbătut?
Dl cons. Mihai Buzica: La comisie. Deci… aici vreau să iau cuvântul. Este vorba
despre toate persoanele care încheie contracte de arendă, din ce se menționează în proiect.
Adică, dacă Angi, dau un exemplu, sau Buzică, că să fiu exemplu, vreau să cumpăr un teren de
la o persoană, și are persoană respectivă un ari la Brașov și un ari la Constanța, trebuie să îl
aducă la primărie sau să încheie contractul de arendă cu el. Noi am propus ca acest proiect să
nu fim de acord cu el, datorită faptului că există foarte simplu, se poate verifică în registrul
agricol, la fiecare persoană, chiar daca sunt mai mulți pe titlu, acolo îl găsește că plătește taxe
și impozite, și se încheie mai ușor. Nu trebuie să îl aduci pe ăla de la Galați și pe ăla de la Bacău
să încheie un contract de arendă. E simplu, dacă el e prins pe rol la impozite și la primărie
plătește suprafața care este trecută, se încheie contractul. Asta a fost părerea noastră. Am
încheiat.
Dl primar: Pot să fac o completare? Și în acest sens, este exact ce se întâmplă și la
punctul numărul 2, vrem să păstrăm și să perpetuăm, greșelile din trecut. S-au constatat niște
nereguli la contractele de arendă și anume: aceeași suprafață de teren dintr-un titlu de
proprietate în urma unui defunct, s-a găsit contract încheiat cu 2 moștenitori pe aceeași
suprafață, cu 2 arendatori separat care lucrează teren. Dumneavostră știți mai bine despre ce
este vorba.
Pavel Angi: Domn' Primar, avem problema în care un impozit dovedește clar că sunt
moștenitori deoarece nu au o succesiune dezbătută.
Dl cons. Mihai Buzica : Angi..(îi face semn să tacă). Vreau să iau și eu cuvântul dacă a
terminat Dl cons. primar.
Dl cons. Ivan Petre: Ați terminat Dl cons. primar?
Dl primar: Da, eu am terminat.
Dl cons. Mihai Buzica: Aici printre noi sunt și fermieri, și știți foarte bine că un contract
de arendă când se ……….în baza noului cod civil, doamna secretara, vorbim pe lege, e
declarație pe propria răspundere, dacă persoana respectivă s-a dus și a incheiat un contract cu a
doua persoană, el deja intră pe penal, deci, l-a constatat, scurt – document și cu el descurajat.
Nu trebuie să îl chemăm noi pe nea Ionescu de la Bacău și pe Popescu de la Galați să vină ăla
aici la noi. Eu cred că, din punctul meu de vedere, și restul pot să confirme sau să infirme ce
spun eu.
Dl primar: Cum considerați, v-am spus.
Dl cons. Mihai Buzica: Nu domne', păi ce facem noi acum?
Dl Primar: Păi eu am propus, am găsit….
Dl cons. Mihai Buzica: Atâta timp cât îi luăm bani, îi luăm la registrul agricol bani, și
este prins acolo pe poziție că Buzica are un hectar, și un hectar și un hectar…….. și la finanțe
când se duce și plătește impozitul, e prins cu un hectar, plătește pe un hectar, i se încheie
contractul. Restu' ce e treaba lor, cum a spus și Angi, să facă moștenirea, asta e altă treabă.
Contractele de arendă sunt conform codului civil care spune în felul următor: legea, legiuitorul,
nu Buzica, nu nimeni. Se încheie pe baza de proces verbal, de adeverință, moștenire, succesiune
…..
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Cetățean Pavel Angi: Și atunci din asta s-ar putea să lovim în altele, unii să vină să își
declare anexa 24 că sunt moștenitori, și de fapt să nu poată, fiind volumul foarte mare de lucru
să nu puteți să îi identificați pe toți moștenitorii, și atunci chiar că s-a ajuns la penal.
Dna Secretar: Dar recunoașteți că în momentul ăsta noi am identificat ….
Dl cons. Mihai Buzica: Doamnaa, Dl cons. președinte vreau să mai intervin puțin. Se
pune problema că se suprapune terenurile în fiecare parcelă și știți și voi marea majoritate că
lucrați pământul, ce se întâmplă acolo. E foarte simplu, în tarlaua 69 împreună cu vicele și cu
Dl cons. Vasile Gabriel, i-am identificat foarte ușor, am fost la capul locului cu titlul de
proprietate, care nu a avut titlu a fugit în lizieră, care a avut titlu a stat și a vorbit.
Cetățean Preda Corin: Trebuie făcute la toate în parte, la toate nu doar la o tarla.
Dl cons. Mihai Buzica: Așa faci la toate, și le luăm pe fiecare în parte, cine are acolo?
Buzica, Rabînca, Vasilescu, Popescu, ai actu'? Gabi stă cu documentul rămâi aici, nu ai actul
du-te frate mai departe. Că ți-a dat ție Nebunescu, Popescu, ce o fi fost atunci, moșierii de au
dat ei pământurile cum au vrut ei a căzut acum și asta e.
Dl cons. Tănase Ionel: Și la cele care au fost în asociație și sunt fără vecini? La alea
cum se procedează?
Dl cons. Mihai Buzica: Tot la fel!
Dl cons. Tănase Ionel: Cum așa? Păi dacă e fără vecini?
Dl cons. Mihai Buzica: Păi Dl cons. Tănase nu luăm teren din padină și îl aducem în
tarlaua 24.
Dl cons. Tănase Ionel: Păi și cum facem? Explică cum facem?
Dl cons. Mihai Buzica: Ehhhhheeeee cum, simplu. Există evidență că în procesul verbal
ăla are teren în tarlaua 24.
Dl cons. Tănase Ionel: Păi, eu vorbesc de alea fără vecini!
Dl cons. Mihai Buzica: Scrie în proces. Dl cons. Tănase în procesul verbal de punere în
posesie scrie tarlaua 24, în unele pune și parcelă.
Dl cons. Tănase Ionel: Păi o dai exemplu numai pe aia.Dacă eu te-am întrebat în tarlalele
care au fost fără vecini anul asta …….
Dl cons. Mihai Buzica: Gata. Asta, se rezolvă.
Dl cons. Tănase Ionel: Cum? Cum?
Dl cons. Mihai Buzica: Supunem la vot!!
Dl cons. Ivan: Mai sunt întrebări? Supunem la vot punctul nr 8. Cine este pentru?
Consilier Zlotea Ilie ridică mâna.
Dl cons. Mihai Buzica: Ilie, ce faci mă? Tu ești atent ce faci?
Consilier Ilie lasă mâna jos.
Dl primar: Ia stăți un pic, ce se întâmplă aici?
Dl cons. Mihai Buzica: Cum adică, ce se întâmplă?
Dl primar: Cum adică? Dl cons.…
Dl cons. Mihai Buzica : Păi ridică mâna fără să supui la vot?
Dl primar: Păi a supus!
Dl cons. Mihai Buzica: Cine a supus?
Dl primar: A zis supunem la vot.
Dl cons. Mihai Buzica: Păi nici nu ați zis și el stă cu mâna sus.
Dl primar: Domnu' și-a exprimat votul.
Dl cons. Mihai Buzica: Cine și-a exprimat?
Dl primar: Dl cons. Zlotea și dumneavoastră ați zis ,,Ilie ce faci?” Ce înseamnă asta?
Cetățeni: Păi stai mă, că așa e, influențează!
Dl primar: Păi e vot independent sau cum?
Dl cons. Mihai Buzica: Da! Este!
Dl primar: Păi și cum? Dacă a ridicat mâna să voteze dumneavoastra ce spuneți?
Domne', ați fost atâția martori aici.
Cetățeni: Adevărat da, adevărat!
Dl primar: Ce înseamnă asta? Eu propun să închidem ședința! Adică nu avem dreptul
să votăm fiecare ce vrem?
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Dl cons. Mihai Buzica: Nu închizi domne' dumneata! Stai jos acolo că nu ești pe timpul
lui Ceaușescu!
Dl primar: Ce vorbești domne? Fac cum vreau. Cine este dumneata să îi spui omului
asta să lase mâna jos?
Corin Preda: Domn' primar, luați-o mai clar și dumneavoastră și ei.
Dl cons. Ivan Petre: Haideți domne', haideți să reluăm votul.
Dl cons. Tudorache Marin: Domnu Primar, dumneavoastră în loc să faceti ordine….
Dl cons. Mihai Buzica către președintele de ședința: Închide ședința!
Dl Primar: Adică și ce îi spuneți? E decizia dânsului și inclusiv a doua oară când faceți
o ilegalitate. Îi spuneți presedintelui să închidă ședința. Sunteți consilier. El face ce vrea.
Dl cons. Mihai Buzica: Da, da, da..
Dl primar: Cum să îi spui președintelui să închidă ședinta? E a două oară când faceți în
5 minute.
Dl cons. Ivan Petre: Mai continuăm?
Dl primar: E treaba dvs. dacă mai continuați. Dacă considerați că ce se întâmplă aici e
în regulă, continuați.
Cetățean Preda Corin: Calmați-vă și faceti ce este de făcut.
Dl primar: Nu pot să mă calmez domne' pentru că eu vreau să pun regulă să pun ordine
în primărie și nu pot de consilieri.
Cetățean Corin Preda: Și eu la fel vreau! Și eu la fel.
Dl primar: Noi nu putem să votăm, să ne înregistrăm contractele cum trebuie!
Corin Preda: Ba da.Faceti-va ce e de făcut!
Dl primar: Păi da, da nu vedeți că nu vor? Nu vedeți că vor să aruncăm banii pe drum?
Corin Preda: Păi fiecare ridică. Stați cășlm și noi în liniște și faceți-va treaba!
Dl Primar: Păi sunt calm cât pot domne. În momentul în care eu vin de dimineață de la
ora 8:00 și plec la ora 1000 aseară am terminat cu deszăpezirea și ei (consilierii) își bat joc de
munca mea?
Dl Corin Preda: Păi sunteți primar, asumati-va!
Dl Primar: Păi mi-am asumat, dar nu pot să fac ce vreau. Dacă vrei să fii vocal fă-te
vocal.
Dl Corin Preda: Nu. Nu vreau vocal vreau să faci ceva pentru comuna noastră.
Dl cons. Ivan Petre: Dl cons. primar? Mergem mai departe? Sau închidem ședința?
Dl primar: Faceți ce considerați, eu nu pot să va spun, sunteți președinte.
Dl cons. Ivan Petre: Continuăm mai departe și haideți să supunem la vot.
Dl. primar: Cum, mă întrebați pe mine? Sunteți președinte.
Dl cons. Ivan Petre: Păi dacă văd că nu….da, gata supunem la vot.
Dl primar: Va spune Dl cons. Buzica să închideti ședința, nu eu. Îi spune Dl cons. Buzica
d-lui Ilie Zlotea ,,ba ce faci, votezi sau nu?”
Dl cons. Ivan Petre: Gata, Dl cons. primar, haideți să votăm!
Dl primar: Păi ce suntem aici? Comunism, ce e asta? Haideți să o luăm de la capăt cu
punctul asta, va rog frumos!
Dl primar: Continuați, faceți liniște, vă rog!
Dl cons. Ivan Petre: Deci, liniște că să mai citesc încă odată cu privire la înregistrarea
........
Dl cons. Tudorache Marin: Aș vrea să supunem la vot domn președinte să nu mai dăm
cititre că ați citit de 10 ori.
Dl primar: Ba da, să înțeleagă fiecare pentru ce a votat domne că așa s-a întâmplat ani
de zile. 26 de ani s-a ridicat mâna fără să știți pentru ce votați. Iar acum când vin să va dau
explicații la fiecare punct cu legea în mână, dumneavostră sunteți împotrivă că nu mai vreți.
Dl cons. Ivan Petre: Bun, atunci trecem la vot. Votăm punctul nr. 8. Cine este pentru? 3
voturi pentru.
Dl cons. Ivan Petre: Abțineri? 5 abțineri.
Doamna secretar: Dl cons. Zlotea?
Dl cons. Zlotea Ilie: Mă abțin!
Doamna secretar: 6 abțineri.
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Cu trei voturi (consilierii: Tănase Ionel, Nițu Petre și Stancu Florin) și șase abțineri
(consilierii: Buzica Mihai, Ghidanac Fanel, Ivan Petre, Mihai Petre, Tudorache Marin, Zlotea
Ilie), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
Dl primar: Al doilea punct nevotat spre binele comunei, va spun eu. Al doilea punct
astăzi.
Dl cons. Ivan Petre: Trecem mai departe la următorul punct nr.9-cu privire la
aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în domeniul privat al comunei
Daia, județul Giurgiu.
Dl primar: Doamna secretar, va rog!
Doamna secretar: În mometul ăsta, până la 1 martie, dumneavostră consiliul local,
trebuie să aprobați inițierea procedurilor de închiriere a pășunilor. Am avut aprobat
amenajamentul pastoral în luna ianuarie. Practic noi, necunoscând în momentul acesta toată
situația cu privire la numărul de cereri, de animale, deci nu avem în momentul asta o situație
certă, este cazul să respectăm dispoziția legală doar inițiind procedura de atribuire directă a
pășunilor. Noi am propus ca perioadă 10 ani să fie și domnii consilierii au zis în ședința 7 ani
să fie, am scris perioada și prețul, ceea ce noi în momentul acesta aveam cert să venim în față
dumneavoastră. În funcție de numărul de cereri pe care le vom primi și centralizatorul cu privire
la animalele crescatorilor din comuna Daia, urmează ca, împreună cu domnii consilieri să
întocmim un caiet de sarcini, niște criterii care să fie foarte clare, să nu dea loc la discuții cu
privire la modalitatea de atribuire directă. Din punctul nostru de vedere, mă rog, și al altora, ea
contravine un pic Legii nr.215 și Legii nr. 213 care spune că bunurile din proprietate privată a
UAT-urilor se închiriază prin licitație, asta este, Ordonanța nr.34 a suferit modificări și trebuie
să facem o atribuire directă. Deci acesta este scopul acestui proiect de hotarare.
Dl cons. Ivan Petre: Domnii consilieri aveți ceva de adăugat la punctul nr. 9?
Dl consTudorache Marin: Dacă îmi dați cuvântul Dl cons. președinte.
Dl cons. Ivan Petre: Da, ziceți!
Dl cons. Tudorache Marin: În primul rând aș vrea să întreb dacă în sala avem
cetățeni crescători de animale.
Cetățenii: Majoritatea suntem crescători.
Dl cons. Tudorache Marin: Și beneficiați de teren de la primărie islaz. În momentul ăsta
nu beneficiază nimeni, ați beneficiat. Știu că nu mai aveți pentru că contractul nu mai e... nu sa mai prelungit. Aș vrea să vă pun o singură întrebare. În raport după cum îmi răspundeți noi o
să ne ghidăm. Aș vrea să va întreb ce subvenții ați luat de la stat pe hectarul de pășune?
Cetățean: Depinde de la pășune la pășune.
Dl cons. Tudorache Marin: Nu... că ăsta nu e un răspuns.
Cetățean: 200 și ceva de euro.
Dl cons. Tudorache Marin: 200 și ceva de euro...da.... Dl cons. președinte în legătură cu
acest subiect eu am o propunere și dacă nu sunteți de acord cu mine, sper ca majoritatea o să
fie. Cu tot respectul pentru cei care au animale, propunerea mea este să se majoreze prețul și să
fie de 100 de euro. Atâta timp cât statul te ajută cu 100-200 de euro eu cred că e mulțumitor, că
tu te folosești de aceea pășune și să returnezi înapoi pentru bunăstarea comunei și pentru a veni
bani la buget 100 de euro pe hectarul de pășune.
Corin Preda: Și prețul actual? Cât se da acum?
Dl primar: 102 lei s-a paltit până acum.
Dl cons. Tudorache Marin: Da va mulțumesc.
Cetățenii: Dumneavostră aveți animale?
Dl primar: Lăsăți mă să va întreb ceva cu toate că știu. Domnilor haideți va rog frumos
să adresez și eu o întrebare. Subvenția APIA pentru ce se da? Cu toate că știu, spuneți dvs.!
Cetățeni: E un ajutor. Pentru ajutor!
Dl primar: Ca să faceți cu ea ce?
Cetățeni: Întreținere.....
Dl primar: Deci dumneavoastră, din subvenția respectivă va trebui să investiți în terenul
pe care l-ați închiriat că să va faceti mai productivi. Asta înțeleg da? Bun. Și dacă dați 100 de
euro, după aia cât vă mai rămâne? 100 de euro la hectar...
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Dl cons. Mihai Buzica: Dl cons. primar mai devreme se vaită că nu are bani la buget.
Acum dacă se dă cât s-a propus, că s-a propus, nu s-a votat, și spune Tudorache că să dea 100
de euro zice că.... Păi eu, dacă muncesc nu îi dau lu' ăla 1.000 kg de cereale? Ce, îl doare pe ăla
cât îi dau eu sau îi doare cât da Angi ?
Dl primar: Eu mi-am spus punctul de vedere acum.
Doamna secretar: Numai puțin, hai să vorbim de lei, de lei vorbiți, 400 în loc de 65 pe
tonă? 400 pe tonă? Păi avem așa, avem 65 de lei pe tonă stabilit de Consiliul Județean, și dvs.
vreți 400 de lei pe tonă.
Dl cons. Tănase Ionel: Deci, doamna secretar nu îi spuneți numai lui Buzica, spuneti-o
să audă toată sala. Deci de la consiliul județean sunt …
Dna secretar: Deci prețul prețul mediu la masă verde pajișți naturale pentru
recolta anului 2018 s-a stabilit la 65 lei/tonă.
Dl cons. Tănase Ionel: 65.
Dl cons. Mihai Buzica: Pe tonă ce e cosit pe masă verde, adică ce e baloții.
Dl cons. Mihai Petre: Pe tona ce e cosit mă, pe masă verde, ia înmulțește ce e cosit ia
înmulțește câte tone scoți după hectar.
Dl cons. Tudorache Marin: Eu zic că e echitabil.
Dl cons. Buzica Marin: Păi pe tona ce cosești.
Dl cons. Tudorache Marin: Eu zic că e echitabil.
Dl cons. Ivan Petre: Haideti să supunem la vot!
Dna secretar: Deci 400 lei pe tonă, da? Așa am trecut. Deci ăsta este amendamentul, da?
7 ani rămâne perioada de închieriere, domnii consilieri? Da? Și de la 65 de lei pe tonă la 400
lei pe tonă.
Consilieri: Da, sigur că da.
Dl cons. Mihai Buzica: Pe hectar.
Dna secretar: Păi dacă e trecut pe tonă… așa este trecut prețul.
Dl cons. Mihai Buzica: Doamna așa hotarm noi!
Dna secretar: NU. Deci eu ce scriu? Așa este prețul stabilit de Consiliul Județean noi de
la asta pornim.
Dl cons. Mărciulescu: Subvenția se aprobă la hectar. 250 de euro se aprobă.
Dna secretar: Deci pe hectar?
Dl cons. cons. Tudorache Marin: Subvenția se da pe hectar nu pe tonă.
Dna secretar: Noi așa am primit, așa eram obligați prin amenajamentul pastoral, să
respectăm hotărârea Consiliului Județean.
Dl cons. Ivan Petre: Da… Trecem la vot da? Cine este pentru?
Consilieri: Pentru ce?
Dna secretar: Inițierea procedurii de închiriere a pășunilor cu amendamentele
următoare: pe 7 ani să fie perioada de închiriere, da? Și de la 65 lei pe tonă la 400 lei pe hectar
să se regăsească în hotărârea de consiliu local, da?
Dl primar: Lăsăți-mă să fac o completare. Eu cred că prima dată trebuie să supunem
proiectul de hotărâre așa cum l-am propus eu și după aia cu amendamente.
Dna secretar: Nu, așa se supune, cu tot cu amendamente.
Dl primar: Sigur așa este?
Dna secretar: Așa este bineînțeles, ținem cont de amendamente și așa il supunem la
vot, cu amendamente.
Dl primar: Proiectul meu de hotarare… Nu, să presupunem că se întâmplă să apară un
litigiu, proiectul meu de hotărâre o să fie respiuns, și vin al domnilor.
Dna secretar: Dvs aveți un proiect, dânșii acum adoptă o hotărâre, va fi atacata hotărârea
nu proiectul, da? Nu… deci așa, se aprobă cu amendament în felul ăsta, că ăla e proiectul
nostru și se vede diferența între propunere și hotărâre.
Dl cons. Ivan Petre: Deci supunem la vot. Cine este pentru, inclusiv amendamentele?
8 voturi pentru: Buzica Mihai, Ghidanac Fanel, Ivan Petre, Mihai Petre, Nitu Petre,
Stancu Florin, Tudorache Marin, Zlotea Ilie.
1 abținere: Tănase Ionel.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 8 voturi.
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Dl cons. Ivan Petre: Punctul nr.10 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia, pe anul 2018. Dl
cons. Primar!
Dl primar: L- au avut la mapă.
Dna secretar: Planul de ocupare nu suferă modificări, trebuia aprobat de anul trecut, nu
am știut că nu este aprobat drept pentru care trebuie să îl aprobăm acum. Până la 31 august, de
exemplu, o să îl aprobăm pe cel pentru anul viitor. Deci, este o obligație legal instituta și
executivului, și către dvs., consiliului local, prin Legea nr. 188.
Dl cons. Tudorache Marin: Nu sunt interesați, va rog să supuneți la vot pentru că s-a
dezbătut la comisie, nu mai are rost.
Dna secretar: Voiam doar să va mai spun pentru că la mapă nu aveați trecut, am primit și
avizul ANFP cu privire la planul care l-am.... asta voiam să va informez , are nr.13.850 din 2018,
adică planul a fost bine întocmit și am primit aviz favorabil, cu obligația bineînțeles, după
adoptare de către dvs. să îl trimitem din nou cu hotărârea de consiliu la ei.
Dl cons. Ivan Petre: Trecem la vot da? Cine este pentru? 9 pentru.Împotriva? Abtineri?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul nr 11- cu privire la aprobarea demersurilor legale în
vederea contractării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru
obiectivul de investiții „Modernizare DC 95, comuna Daia, sat Plopșoru, județul Giurgiu”.
Domnii consilieri? Dacă aveți de comentat.
Dl primar: Lsati-mă să completez puțin. Pentru cele 3 proiecte aprobate, respectiv,
asfaltarea drumului 95 care înseamnă linia mare din Plopsoru, reabilitarea școlii și reabilitarea
gradinitei, astea sunt următoarele 3 puncte, va trebui să angajăm consultant pe achiziții să ne
pregătească documentația. Nu avem personal specializat și sunt niște etape pe care trebuie să le
urmăm, nu le putem face noi la nivel de primărie. Banii respectivi sunt prinși în proiect. Va rog!
Sunt prinși pe finanțare, s-au aprobat indicatorii.
Dl cons. Mihai Buzica: Domnu președinte vreau să pun și eu o întrebare.
Dl cons. Ivan Petre: Da.
Dl cons. Mihai Buzica: Dl cons. primar, până acuma toate achizițiile care s- a făcut,
cine le-a făcut dacă nu am avut personal în achiziții?
Dl primar: Ia ghiciți!
Dl cons. Mihai Buzica: Eu întreb, că nu sunt mama Omida. Dacă ghiceam nu mai te
întrebam.
Dl Primar: Păi, ați fost consilier, și sunteți consilier.
Dl cons. Mihai Buzica: Cine le-a făcut?
Dl Primar: S-a făcut cu asistența doamnei Iordache, doamna care a avut un contract de
consultanță pe achiziții. Doamna al cărui contract i l-ați cerut dvs la dosarul care vi l-am predat
.
Dl cons. Mihai Buzica: Nu este pus.
Dl primar: Cum să nu fie, este pus!
Dl cons. Mihai Buzica: Este pus contractul?
Dl primar: Dansa și-a întocmit documentele și a pus punctul de vedere, a făcut tot ce
trebuia împreună cu persoana desemnată din primărie să se ocupe de achiziții. Esti obligat să ai
o persoană în primarie desemnată sa se ocupe de achiziții.
Dl cons. Mihai Buzica: Păi știam că până acum toate achizitiile care au fost facute erau
de persoana respectivă. Pe ce s-a făcut apă, drumuri, a făcut persoana aia? Nu poate să mai facă
de acum încolo? Că e plătită, e salariata noastră, a primăriei.
Dl primar: Nu, nu poate pentru că nu are specializare, nu are cum.
Dna secretar:Nu, nu are specializare, nu e ușor domnu' Buzica!
Dl cons. Mihai Buzica: Da, doamnă, da până acum cum a făcut?
Dna secretar: Știu, dar nu la nivelul acesta, nu pentru astfel de proiecte, pentru lucrările
astea, riscăm să pierdem banii, deci asta este problema.
Dl primar: Știți ce înseamnă să faci o achiziție proastă? Să faci o licitație proastă? Știți
ce înseamnă proiectele astea?
Dl cons. Mihai Buzica:Doamna eu am pus o întrebare în sensul că....
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Dna secretar: Știu, am înțeles ce ați zis.
Dl cons. Mihai Buzica: Am înțeles că persoană respectivă, din informațiile pe care mi
le- a dat Dl cons. primar că s-a ocupat și de drumuri în mandatul trecut.
Dna secretar: Dar nu mai este la noi.
Dl cons. Mihai Buzică: Nu mai este?
Dl primar: Nu. Ba da, cine a făcut achizițiile este.
Dna secretar: Am crezut că zice de dna Iordache.
Dl cons. Mihai Buzica: Nu doamna, eu am întrebat de cine a făcut până acum. Deci
cine a făcut achizițiile.
Dna secretar: Dar nu singură a făcut, a făcut ajutată.
Dl primar: Bun, am înțeles, haideți să mergem mai departe. S-au făcut achizițiile cu
specialist. Vi se pare că proiectul la apă este în regulă la momentul asta? S-a finalizat?
Dl cons. Mihai Buzica: Nu, nu mi se pare corect!
Dl primar: Vi se pare că drumurile au fost făcute cum trebuie?
Dl cons. Mihai Buzica: Nu, să se ducă la pușcărie domne cine a făcut.
Dl primar: A, păi ce domne, noi venim aici să băgăm oameni la pușcărie? Sau să facem
lucrurile cum trebuiesc făcute? Asta este interesul dvs.?
Dl cons. Mihai Buzica:Păi care interes este. Dumneata ai făcut expdertiza
Dl primar: Da, am făcut expertiză pe drumuri. Toată lucrarea trebuie refăcută sau
returnați banii.
Dl cons. Mihai Buzica:Să se ducă cine a făcut-o.
Dl primar: Păi să se ducă cine a făcut-o, foarte bine, o să se ducă.
Cetățeni: Păi să se ducă, noi așteptăm încă 10 ani să se ducă aia?
Dl primar: E vina mea? E vina mea?
Cetățean: Aștept 10 ani să ies cu mașină din curte? Nici cu căruța nu poți să ieși!
Dl primar: Eu fac tot ceea ce trebuie să fac să îmi apar în primul rând pielea mea și în
al doilea comuna să meargă mai departe. Asta fac, nu forțez cum faceți dvs. nota nefondând
niște lucruri. Dacă ar face toată lumea toate meseriile, ar există un singur om. Fiecare om cu
meseria lui și e normal, legal, perfect. Ce mai șoptiți în spate? Ce mai vorbiți?
Dl cons. Mihai Buzica: Uite așa vrea mușchii mei! Ce?
Dl primar: Vedeți că influențați voturile consilierilor și nu e corect.
Dl cons. Ivan Petre: Supunem la vot! Cine este pentru? 9 pentru. Împotriva? Abțineri?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Domnii consilieri avem punctul 12 și 13 , mai le dezbatem pe
fiecare sau le supunem pe amandoua la vot?
Dl cons. Mihai Buzica: Nu, supunem pe puncte.
Dl cons. Tudorache Marin: Chiar dacă nu ne dați hârtie da cel puțin supuneti punctul nr.
12, punctul nr. 13, supunem la vot și cu asta basta.
Dl cons. Ivan Petre: Deci supunem la vot punctul 12 –cu privire la aprobarea
demersurilor legale în vederea contractării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor
publice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și
centrală termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, comuna Daia, județul Giurgiu”. Cine este pentru?
9. Împotriva? Abțineri?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. Ivan Petre: Punctul 13- cu privire la aprobarea demersurilor legale în vederea
contractării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Daia, comuna Daia, județul
Giurgiu” , îl supunem la vot. Cine este pentru? Pentru, 9. Împotriva? Abțineri?
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi.
Dl cons. cons. Ivan Petre: Următorul punct, 14 - cu privire la acordarea avizului de
principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare, a studiului de oportunitate și a caietului
de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere prin licitație publică a
terenurilor arabile aflate în domeniul privat al comunei Daia, județul Giurgiu.
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Dl primar: Punctul nr. 14 face referire la următorul lucru:trebuie să facem o evaluare de
către un evaluator în vederea stabilirii preturilor la închirierea terenului arabil din domeniul
comunei noastre prin licitație. Dacă aveti intrebari, comentarii...
Dl cons. Mihai Buzica: Eu propun să nu mai dăm bani, să nu mai luăm un evaluator, ce
nu putem să evaluăm suprafețele de teren?
Dl primar: Verificați dvs dacă e legal sau nu.
Dna secretar: Numai puțin! Am scris acolo că, costurile vor fi suportate de câștigătorii
licitației.
Dl primar: Ascultați-o puțin, haideți să o ascultăm pe doamna secretar, va rog !
Dna secretar: Nu am avut intenția să cheltuim bani de la buget pentru această evaluare,
am și scris acolo în proiectul de hotărâre că banii, și asta este o practică a tuturor institutiilor
publice. Banii se împart la câștigătorii licitației și deci noi ne vom recupera banii. Dvs., ca și
consilieri, aveți dreptul să mergeți mai sus decât minimul pe care îl stabilește evaluatorul. Și
banii nu îi suportăm noi, am înțeles, eu doar am vrut să va spun că am scris în proiectul de
hotărâre că toți cei care vor câștigă licitația vor împărți suma contractului de evaluare și o vor
plăti. Nu este așa o avere, și o plătesc ei, deci este o practică să știți, așa se obișnuiește, deci
dvs. hotarati cum vreți.
Dl primar: Faceți cum considerati dvs, s-ar putea să nu putem să închiriem
Dna secretar: Deci, dacă propuneți să facei dvs. evaluarea să facem o comisie care să
evalueze.
Dl cons. Mihai Buzica: Așa era normal, așa se practică și la alte primarii.
Dna secretar: La alte primarii așa se practică, cum am zis.
Dl cons. Mihai Buzica: Nu, se practică și cu comisie.
Dna secretar: Bine, eu așa am văzut cea mai mare practică. Dacă vreți o altă propunere
suntem deschiși la ce ziceți dvs. Modificăm proiectul așa cum doriți nu se pune problema.
Dl cons. Mihai Buzica: Eu am o altă propunere.
Dna secretar: Ziceți!
Dl cons. Mihai Buzica: Să o amânăm, să ne consultăm cu cine are terenuri agricole, să
constituie o comisie și ulterior să o pună în altă ședința să o votăm.
Cetățean Gabi Gebega: Păi la cei cu pășuni de ce nu v-ați consultat?
Dl cons. Mihai Buzica: La ce?
Gabi Gebega: La proiectul cu pășuni s- a votat direct, de ce nu ați făcut o consultare, e
doar o idee, eu nu am pășune.
Dna secretar: Proiectul cu pășunile e doar o inițiere, nu s- a finalizat nici cu pășunile,
acum urmează să constituim o comisie în funcție de numărul cererilor, persoane, stabilim
criterii, din comisie vor face parte consilieri, de la biroul agricol, medic veterinar, nu se face
nimic la întâmplare, vom veni în fața dvs cu caietul de sarcini că să vedeți care va fi modalitatea
de atribuire, contractul-cadru care se va încheia cu câștigătorii, mă rog, persoanele care vor
închiria, deci așa vom face, e doar o inițiere așa ne-a obligat legea până la 1 martie. Deci, e doar
un început, din clipa asta, noi afișând hotărârea CL și primind cereri vom da un termen foarte
scurt csa să putem demara procedura, astfel încât în aprilie pe 26 când am propus, să se înceapă
pașunatul. Deci e doar o propunere de a începe procedura legală la pasune, despre asta ați
întrebat.
Dl cons.Tudorache Marin: Aș avea și eu ceva de completat aici.
Dna secretar: Da.
Dl cons.Tudorache Marin: Referitor la pășune să înțelegem cu toții, suma de la care se
va pleca, referitor la cantitatea de ce s a zis de la consiliul județean, tonă la hectar, că și bani
tonă respectivă cât costă?
Dl primar: 65 de lei pe tonă.
Dl cons.Tudorache Marin: Și ce cantitate?
Dl primar: Cantitate avem între 3,2 si 3,9 tone pe hectar, depinde unde este situată
pășunea.
Dl cons.Tudorache Marin: Așa și de ce nu respectăm hotărârea asta?
Dl primar: Păi noi asta am vrut, așa e hotărârea de consiluu pe care am propuso eu și
domnii au spus că vor 100 de euro, 5 milioane nu știu cât vine
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Dl cons.Tudorache Marin: Păi hai să îi dăm pe toți 200.
Dl primar: Faceti dvs ce considerați, suntem în ședința de consiliu și avem și diverse și
putem să discutăm și atunci, hotararea deja s-a votat așa cum au propus domnii consilieri. La
diverse va înscrieți și discutăm fiecare punct pe care vreți dvs.
Dl cons.Tudorache Marin: Se poate face și un calcul referitor la suma, la suma totală
care se cheltuie pentru un hectar de pășune. Deci să zicem, plecăm de la 3 milioane, da? Și cât
cheltui eu pentru întreținere, impozit tot ceea ce plătesc pentru hectarul respectiv, cât îmi
rămâne mie, ca și proprietar pentru animalul respectiv, să mă duc acum să îi dau mâncare pe
timpul asta.
Dl cons.Mihai Buzica: Nu Marine, că în banii aia nu e băgat impozit, alte primarii a
băgat și impozit, intră pe internet și vezi toate primăriile, vezi că au băgat și impozit.
Dl primar: Suntem la puncttul nr 14, mai aveți un punct, urmează diversele, va rog.
Dl cons. Ivan Petre: L-am citit, să votăm! Supunem la vot punctul nr 14, cine este
pentru? Atunci nu îl votăm și rămâne să îl băgăm în ședința următoare
Dl primar: Domne puteți să îi dați vot negativ, nu sunteți de acord cu el
Dl cons.Tudorache Marin: Am vrut să iau și eu cuvântul vis-a-vis de punctul 14, nu am
fost lăsat să iau cuvântul, Dl cons. din sala a vrut să spună doleanțele dansului nu am mai avut
răbdare până la diverse. Eu voiam să spun ceva la nr.14 venit în favoarea dânșilor, cei care
muncesc terenurile.
Dl primar: Păi haideți, nu am terminat
Dl cons.Tudorache Marina: Nu mai, mă abțin.
Dl primar: Eu zic să supunem la vot, nu trece e netrecut, îl mai băgăm odată.
Dl cons. Tudorache Marin: Ei nici nu știu ce îi pândește și vorbește așa în neștiință de
cauza că e aduși și aici de cutarita și de cutarita. Lăsați-i în pace.
Dl cons.Tudorache Marin: Știu dragă, știu da e simplu de făcut calcul. Statul îți da
subvenție 200 și ceva de euro pe hectar tu dai 100 de euro înapoi la primărie și îți rămân 100
și ceva de euro
Cetățean: Păi din suta aia sunt toate cheltuielile care se duc înapoi.
Dl cons. Tudorache Marin: Și rămâi și cu pășunea care îți pasunezi animalele
Marian: Păi atât rămâi, decât cu pășunea
Dl cons.Tudorache Marin: Și ai și unde să pasunezi animalul,
Cetățean: Păi atât!
Dl cons.Tudorache Marin: Noi vrem să ne pricopsim peste noapte. Nu se poate să ne
pricopsim peste noapte, vrem să fim și să dăm și unde trebuie dat.
Cetățean: Dumneata crezi că te imbogateai din subvenția care o iei pe pășune?
Dl cons. Ivan Petre: Haideți să supunem la vot punctul 14. Cine este pentru?
3 pentru. Împotriva? Abțineri? 6 Abțineri.
Cu trei voturi (consilierii: Tănase Ionel, Nițu Petre și Stancu Florin) și șase abțineri
(consilierii: Buzica Mihai, Ghidanac Fanel, Ivan Petre, Mihai Petre, Tudorache Marin, Zlotea
Ilie), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
Dl cons.Tudorache Marin: Aș vrea dacă se poate să vorbesc acum, după ce s-a votat. Aș
vrea că toți deținătorii de terenuri, să facem o ședința cu toți. Să vină toți consilierii, toți care
sunt administratori de terenuri și să vedem cum facem cu licitația asta. Să vedem, fixăm un preț,
nu fixăm, hai să venim cu toți la un loc și să vorbim cu toți, că poate cădem de bun acord, adică
să nu pui numai bucata ta, bucata ta să fie mare și grasă și a celuilalt.., nu se poate.
Dl cons. Ivan Petre: Spre exemplu, vin eu cu banii și cumpăr tot terenul, ceilalți ce fac
din comună? Trebuie împărțit echitabil pentru toți locuitorii comunei.
Dl cons. Tudorache Marin: Avem în comună tineri care vor să se dezvolte pe proiecte
europene.
II.Rapoarte, informări.
Domnul primar informează cu privire la:
- finalizarea raportului de activitate care a fost postat pe site;
- Institutia Prefectului a atacat în contencios administrativ două proiecte de hotărâri: de
încetare a mandatului domnului Barbu și de validare a domnului Păun Alexandru, actele
atacate fiind suspendate de drept.
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III. Diverse.
Domnul primar aduce în discuție modul de abordare al anumitor cetățeni necunoscuți
de dânsul, față de primărie, fiind deranjat de faptul că pe rețeaua de socilizare se spun lucruri
neadevărate. Apoi susține că cel mai mare neadevăr este cu privirea la refuzarea celor 2 miliarde
de lei de la Consiliul Județean pentru pietruirea drumului și citește cele 14 activități care
trebuiau respectate în termen de 10 zile pentru a se putea cheltui corect banii.
Cetățenii vor să știe de ce la comuna Frătești s-au putut cheltui banii corect în termenul
respectiv iar la comuna Daia acest lucru nu a fost posibil.
Domnul primar le expliă situația, menționand că drumul comunal DC 114 cât ține de
U.A.T Frătești este pietruit și pot fi făcute intervenții, iar la Daia este doar pământ și nu poate
fi pusă piatră peste pământ.
Domnul consilier Buzică M. consideră că domnul primar ar fi trebuit să facă o ședință
iar dacă consilierii nu erau prezenți sau nu votau, acesta avea o scuză.
Domnul primar susține că domnii consilieri ar fi votat să ia banii doar pentru a-i face
rău.
În continuare, domnul primar spune că domnul consilier Buzica M. influențează
cetățenii asupra unor contracte și îl roagă pe acesta să prezinte contractele.
Domnul consilier Buzică M. îi cere domnului primar să spună cetățenilor prețul unei
băncuțe și al unui coș de gunoi pe care acesta le-a pus în comună și i se răspunde că aceste
coșuri de gunoi au fost necesare în primul rând pentru educația copiilor.
Domnul consilier Buzică M. face referire la pavajul din fața primăriei și cere informații
în legătură cu costurile acestuia.
Domnul primar informează că acest pavaj a costat 110 milioane și a fost pus deoarece
aspectul celui vechi era foarte urât iar la una dintre cununiile civile a unui cetățean imobilizat a
observat că era foarte greu accesul în primărie.
Încep discuțiile cu privire la deszăpezire și domnul primar îl întreabă pe domnul
consilier Ghidănac F. cât a costat deszăpezitul de anul trecut iar domnul consilier spune că nu
mai are dosarul.
Domnul consilier Buzică M. intervine și spune prețul deszăpezirii, respectiv 110 lei pe
oră.
Doamna contabil informează cu privire la factura de anul trecut, respectiv 16.124 lei și
cu privire la deszăpezirea din anul 2015-2016 care a costat 20.400 lei.
Referitor la contractul doamnei Iordache, care a făcut achiziții, domnul primar spune că
în anul în care a lucrat doamna Iordache aceasta avea un salariu de 2.000 de lei pe luna, făcea
3 drumuri Giurgiu-București pe săptămână, primăria nu avea secretar, iar doamna Iordache a
fost plătită cu 24.000 pe an și a ajutat cu foarte multe lucruri.
În continuare domnul Buzică M. cere lămuriri cu privire la investiția cu fântâna, pentru
care erau prevăzuți 4 miliarde și s-au cheltui 2 miliarde.
Intervin cetățenii care spun că aceste lucruri ar trebui să le știe domnul viceprimar și
informațiile ar trebui cerute de la dânsul.
În final, referitor la pășune, cetățenii consideră ca ar trebui să se țină cont de numărul
de animale, iar domnul primar afirmă acest lucru, spunând ca acesta este și motivul pentru care
se fac cererile și se face inventarul.
Nu mai sunt alte discuții și domnul Ivan P. declară ședința închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IVAN PETRE

SECRETAR,
BREBENEL AURELIA
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