
                                                                                                             

                                                                                                                      

 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,,Amenajare loc de joaca in satul 

Plopsoru, comuna Daia, judetul Giurgiu ” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de apobare nr.1941/09.04.2021, întocmit de primarul comunei Daia, județul Giurgiu  

- referatul de specialitate întocmit de persoana cu atributii in domeniul achizitiilor publice 

nr.1942/09.04.2021; 

- referatul de necesitate  nr. 1903/08.04.2021, întocmit de d-l Ghidanac Fanel, viceprimarul comunei 

Daia, Județul Giurgiu, privind necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de investiții ,, 

Amenajare loc de joaca in satul Plopsoru, comuna Daia, judetul Giurgiu”; 

- avizul comisiei de specialitate economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 

- avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice 

-avizul comisiei pentru amenajarea teritorială , urbanism, investiţii; 

- prevederile HCL nr........../2021, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 

Daia, judetul Giurgiu, pe anul 2021; 

- prevederile art. 7, alin. (13), din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

  - prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  - prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 43 alin.(1)-(2) din H.G. nr 395/2016 pentru aprobare a normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

- prevederile Legii 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelo r 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 15/2021, privind  Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

 

În temeiul 129, alin.(1), şi alin. (4), lit. d şi art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ,, Amenajare loc de joaca in satul 

Plopsoru, comuna Daia, judetul Giurgiu”,  pe o suprafata de  4.000 mp, conform referatului de 

necesitate  nr. 1903/08.04.2021, intocmit de viceprimarul comunei Daia, judetul Giurgiu. 

 

Art.2.  Se aprobă cheltuielile necesare estimate pentru realizarea obiectivului de investitii de la 

art.1 în suma  de 153.000 lei, cu T.V.A inclus, ce vor fi suportate din bugetul local  de venituri si 

cheltuieli  al comunei Daia, din capitolul bugetar 70.02.50 –Alte servicii in domeniul locuintelor, 

alin.71.01.30 – Alte active fixe. 



 

 

 

Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Daia sa semneze contractul de lucrari 

pentru obiectivul mai sus mentionat, cu respectarea prevederilor in materia achizitiilor publice 

conform prevederilor Legii nr.98/2016, privind achizitiile publice. 

            Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia şi personalului cu atribuţii 

în domeniul achiziţiilor publice pentru ducere la îndeplinire și va fi adusă la cunoştinţă publică, 

prin grija secretarului. 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează,                                          

     GHIDĂNAC FĂNEL                                                            Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                      PĂUN IOANA 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Daia, 15.04.2021 

Nr.32 

           

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


