
     

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

                            cu privire la modificarea  și completarea H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a consilierilor locali ai comunei Daia înregistrată cu nr. 7155/13.12.2017; 

-raportul secretarului comunei Daia înregistrat cu nr. 7225/14.12.2017; 

- raportul de avizare al comisiei juridică și apărarea ordinii publice, înregistrat la nr. 7311/19.12.2017; 

-raportul de avizare al comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană, înregistrat la nr. 

7312/19.12.2017; 

-H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al 

comunei Daia, judeţul Giurgiu; 

-prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 44/26.07.2016 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul familiei ocpaţionale ,,Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Daia, care se aplică începând cu data de 01 iulie 2017; 

-prevederile O.G. nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale; 

-prevederile art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

-prevederile art.34 alin. (1) şi (3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-prevederile art.45 alin. (6), art.51 alin.(5) şi art 54 alin. (4)-(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi 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 modificarea componenţei comisiilor de specialitate prevăzute la art.24 din Anexa nr.1 la 

H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al 

comunei Daia, judeţul Giurgiu, după cum urmează: 

,, I. Comisia economică, dezvoltare regională și integrare europeană: 

1. Ghidănac Fănel, președinte 

2. Buzică Mihai, secretar 

3. Ivan Petre,membru 

4. Tudorache Marin, membru 

 II. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială: 

1. Tudorache Marin, președinte 

2. Niţu Petre, secretar 

3. Mihai Petre, membru 

 

 III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții: 



1. Buzică Mihai, președinte 

2. Mihai Petre, secretar 

3. Stancu Florin, membru 

 IV. Comisia juridică și apărarea ordinii publice: 

1.  Zlotea Ilie-preşedinte, 

2. Stancu Florin -secretar 

3. Tănase Ionel-membru 

4. Dragomir Marius-membru 

5. Niţu Petre-membru” 

Art. 2 (1) Se aprobă modificarea prevederilor art. 85 alin.(2) și (3) din Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 

7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei 

Daia, judeţul Giurgiu, după cum urmează: 

 ,,Art. 85 (2) În perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care 

beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația 

lunară a primarului. 

(3) Indemnizația fiecărui consilier local pentru participarea la o ședință se stabilește în cuantun 

de 5% din indemnizația lunară a primarului. 

(2) Se aprobă completarea prevederilor art.85 din Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu, 

prin introducerea alineatului 4, care va avea următorul conținut: 

,, (4) Potrivit alineatului (2), numărul maxim de ședințe, pe lună calendaristică, pentru care se 

poate acorda indemnizația, este de două, după cum urmează: 

-pentru participarea la o ședință ordinară sau extraordinară a consiliului local -5%; 

     -pentru participarea la o ședință a comisiilor de specialitate, indiferent dacă respectivul consilier 

face parte din 2 sau mai multe comisii- 5% ”. 

(3) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu luna decembrie 2017.   

 Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu, rămân neschimbate. 

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

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, va fi dusă la îndeplinire de secretarul comunei Daia și 

compartimentul de specialitate, se va afişa la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei, pentru aducerea la 

cunoştinţă publică. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                  SECRETAR, 

      TĂNASE IONEL                                                               BREBENEL AURELIA 
 

 

Daia, 20.12.2017 

Nr. 73 

 

Adoptată cu 10 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri 

 

 


