
 
 

 

 

 

                                                                                                              
ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

 
privind  acordarea  unor  facilitati  la  transportul  public  local 

pentru elevii din comuna Daia, judeţul Giurgiu in anul 2021  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere 

- iniţiativa Primarului comunei Daia prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, 

înregistrată sub nr. 1928/09.04.2021; 

-referatul de specialitate compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale 

nr.1929/09.04.2021; 

- avizul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană ; 

- avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială; 

- HCL nr.27/29.03.2019 prvind asocierea comunei Daia, prin Consiliul local al comunei 

Daia la ADI – Giurgiu Metropolitan-; 

- HCL nr. 25/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Daia; 

-prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- prevederile dispoziţiilor art. 84 alin. (1) si (2), art. 105 alin. (2) lit. e)  din Legea nr. 

1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 11 lit.g), art. 68 alin.(1) lit.d) şi art.112 alin.(1) din Legea nr.292/2011 

privind asistenţa socială; 

- prevederile art. 24 si art.25 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea 

marginalizării sociale; 

- prevederile art. 129 alin. (7) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

In temeiul art. 129 alin. (1) şi alin. (7) , art. 139, alin(1) şi art. 196, alin. (1), lit. b din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 

Art.1. Se aproba acordarea de abonamente semestriale gratuite, pentru anul 2021,  elevilor 

din unitatile de invatamant obligatoriu la zi, liceal din comuna Daia, care circula cu mijloacele de 

transport in comun apartinand operatorului de transport public local din ADI - Giurgiu Metropolitan 

-  , la liceele din municipiul Giurgiu.   



 

Art.3. Valoarea unui abonament lunar este stabilita in anexa nr.1,  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Decontarea facilitatilor acordate prin prezenta hotarare se va realiza de catre 

Primarul comunei Daia, in calitate de ordonator principal de credite, pe baza facturii emise de către 

operatorul de transport. 

 

Art.5. Fondurile necesare pentru acoperirea facilitatilor acordate prin prezenta hotarare 

sunt asigurate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Daia, la Cap. bugetar 65.02.04.01 – 

Învăţământ secundar inferior, alin. 20.01.07 – Transport.. 

 

Art.6.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentului de specialitate 

pentru ducerea la îndeplinire, se va afişa la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei, pentru aducerea la 

cunoştinţă publică. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează,                                          

         GHIDĂNAC FĂNEL                                                        Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                            PĂUN IOANA                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daia, 15.04.2021 

Nr.27 
           

 

  Adoptată cu 10 voturi pentru, __voturi împotrivă şi _abţineri din totalul de 10 consilieri prezenți 

 


