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ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

privind modificarea H.C.L. al comunei Daia nr. 63/15.11.2017 şi a H.C.L. al comunei Daia 

nr. 20/28.02.2018 referitoare la obiectivul de investiții „ Reabilitare/modernizare şi 

construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte pentru Grădinița nr.2 Plopșoru, 

judeţul Giurgiu” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4448/28.06.2018; 

-raportul de specialitate nr. 4450/28.06.2018; 

-raportul comisiei de specialitate juridică și apărarea ordinii publice nr.52/17.12.2018; 

-anexa nr.3-solicitare de finanţare prin Programul naţional de dezvoltare locală a 

obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și centrală termică la 

Grădinița nr.2 Plopșoru, com. Daia, jud. Giurgiu”;   

-documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte pentru 

Grădinița nr.2 Plopșoru, jud. Giurgiu”;   

-H.C.L. al comunei Daia nr. 63/15.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare, construcții grup 

sanitar și centrală termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, com. Daia, jud. Giurgiu”; 

-contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene și UAT Daia, înregistrat sub nr. 3319/27.11.2017, respectiv 

nr.7035/08.12.2017; 

-H.C.L. al comunei Daia nr.20/28.02.2018 privind 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”; 

- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, actualizată; 

 

În temeiul  art.45 alin.(1) și 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.l H.C.L. al comunei Daia nr. 63/15.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare, construcții 

grup sanitar și centrală termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, com.Daia, jud.Giurgiu” se modifică 

după cum urmează: 

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,, Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
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investiții ,,Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte 

pentru Grădinița nr.2 Plopșoru, judeţul Giurgiu>> și a indicatorilor tehnico-economici, conform 

devizului general, elaborat de SC CONSITRANS SRL, după cum urmează: 

o Valoare totală a investiției, pentru finalizarea obiectivului –1.661.598 lei(inclusiv 

TVA), din care: 

 1.605.611 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de stat 

 55.987 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de local”. 

2. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,, Se aprobă suma de 55.987 lei ca finanţare de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de 

investiții ,, Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte 

pentru Grădinița nr.2 Plopșoru, judeţul Giurgiu>>”. 

Art. II. H.C.L. al comunei Daia nr. 20/28.02.2018 privind 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” se modifică după cum urmează: 

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul 

de investiții „ Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică și amenajare 

curte pentru Grădinița nr.2 Plopșoru, judeţul Giurgiu>>”. 

Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. al comunei Daia nr. 63/15.11.2017 şi ale H.C.L. al 

comunei Daia nr. 20/28.02.2018 rămân neschimbate. 

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

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia şi Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administrației Publice pentru ducere la îndeplinire, și va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 

secretarului. 

       

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

       Stanciu Costică                                                                  SECRETAR, 

                                                                                                             Brebenel Aurelia        
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daia, 19.12.2018 

Nr. 49 

 

Adoptată cu 8 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 8 

consilieri prezenți 


