
                                                                                                              

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                                                                                                

                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 

 

      privind constituirea comunei Daia ca parte civilă în dosarul penal nr.13074/236/2016 

aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive nr. 1663/14.03.2018 a primarului comunei Daia; 

-raportul secretarului comunei nr.1802/20.03.2018; 

-raportul de avizare al comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 

-prevederile art. 1311-1312 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-prevederile art. 20 alin.(1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; 

- prevederile art. 21, art. 36 alin. (1), art. 46 alin. (1)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 34 alin.(1), lit.h) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, actualizată; 

- rechizitoriul întocmit la data de 03.08.2016 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu în 

dosarul penal nr. 5123/P/2013 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.47 alin.(2) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă constituirea comunei Daia ca parte civilă în dosarul penal nr. 

13074/236/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu.  

 Art.2 Se aprobă și se menține votul politic acordat pentru constituirea comunei Daia ca 

parte civilă în dosarul penal nr. 13074/236/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu.  

 Art.3 Se ratifică constituirea ca parte civilă, formulată și depusă în dosarul cauzei 

menționat în prezenta hotărâre. 

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

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia și se va aduce la cunoştinţă publică 

prin afișare, prin grija secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

 Buzică Mihai                                                                              SECRETAR, 

                                                                                                                Brebenel Aurelia 
                                  
Daia, 27.04.2018 

Nr. 33 

 

 
Adoptată cu _7___voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _9__ consilieri în funcție 


