ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

NOTA DE COMPLETARE
la procesul verbal al şedinţei din data de 20.12.2017
Astăzi, 29.01.2018, în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Daia, s-a solicitat
completarea procesului verbal care, se completează după cum urmează:
,, Dl. consilier Ivan P. îi amintește domnului primar că i-a spus de la începutul mandatului
despre starea proastă a drumurilor, în sensul că acestea ,, sunt vai de steaua lor, că trebuie întreținute,
și m-ați luat că sunt în garanție”. De asemenea, menționează starea proastă a drumului pe care
locuiește dânsul și a celui pe care locuiește domnul Tănase.
Dl primar spune că nu se poate interveni la drumuri întrucât lucrările sunt blocate datorită
procesului în instanță și trebuie să așteptăm finalizarea lui, iar dl Ivan P. spune să nu mai astepte și să
o ia de la zero, că au trecut doi ani deja și nu mai putem astepta întrucât poate dura, că are 62 de ani
și nu este normal să nu se facă nimic, căci poate dura și 10 ani până când se termina judecata.
Precizează că, până la urmă va vorbi cu sătenii și vor face lucrarea in particular, in privat, că este de
nevoie de o mașină de piatră pentru a pune pe drumuri.
Referitor la discuțiile detaliate pe buget, domnul dl Buzică M. citește integral lista de investiții,
conform materialului întocmit de contabil, sunt furnizate răspunsuri cu privire la prevederi și acolo
unde este cazul, la cheltuielile făcute. Dl Buzică întreabă primarul dacă sumele prevăzute s-au cheltuit
și-i răspunde contabilul că, în ianuarie, ca si in octombrie trebuie aprobat contul de executie pe trim.
IV defalcat pe fiecare capitol. Se fac precizări, printre altele, cu privire la:
-terenul de sport – nu s-a cheltuit nimic;
-imprejmuiri curte cămin cultural, suma este 40.000 -nu s-a cheltuit nimic;
-lucrari servicii reabilitare publică, cișmea, etc, - nu s-a cheltuit, că nu au adus documente justificative
pentru plată;
-achiziționare mobilier stradal- nu s-a cheltuit in anul 2017 nimic;
-expertizare la alimentare cu apă-s-au cheltuit 90.000 lei;
-SF pentru iluminat public eficient-nu s-au cheltuit;
- referitor la motopompă, subliniază că aceasta era necesară și trebuia achiziționată una cu debit mare
în acest an, așa cum s-a cumpărat și freza, întrucât anul trecut, când a fost nevoie, dânsul a adus
motopompa și a ajutat oamenii să scoată apa din casă;
-la drumuri, lucrări in continuare sunt prevăzuți 90.000 lei- nu s-au cheltuit;
-alte chelt de investitii din care, SF canalizare com.Daia prevăzuți 100.000 și nu s-au cheltuit și la
expertiză drumuri s-au cheltuit 45.000.
Dl Buzică precizează că întrebările au rolul de a clarifica și elimina suspiciuni în legătură cu
cheltuirea banului public, iar dl Tudorache îi spune d-lui primar că este normal să se informeze pentru
a cunoaște ce aprobă.
De asemenea, dl Tudorache concluzionează că sunt bani și nu se cheltuiesc, în schimb oamenii
merg pe drumuri prin bălți, prin noroi, podurile sunt rupte. Dl primar îi spune că acesta este rezultatul
lucrului prost făcut.
Apoi dl Tudorache amintește că prezintă de câteva ședințe starea unui drum pe care nu s-a pus
nimic, că este noroi pe el și nu se face ceva pentru a-l repara. Este vorba de aleea Dăiței, care leaga
strada Consilier Marian Toma cu strada Salcâmului.
Dl Ivan recomandă să se facă trotuar pe șoseaua spre Oltenița, așa cum se face la Băneasa.
Dl Tudorache întreabă ce s-a făcut cu munții de piatră din curtea morii și dl primar spune că
ca s-au facut plombări și trebuie întrebat dl viceprimar unde s-au făcut lucrările. Apoi dl Tudorache
întreabă când s-au făcut, arată poze ale unui drum plin de noroi și spune că piatra s-a dus pe unele
străzi și aici nu s-a pus nimic.
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Dl Buzica spune că trebuie făcut ceva, că nu se va cheltui nici un leu fără folos și orice lucrare
s-ar face acum, ce se decopertează cand facem asfaltarea, ce scoatem de aici poate fi folosit în altă
parte.
Referitor la votarea proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Daia pe anul 2017, precizăm că s-au abținut de la vot consilierii, Stancu Florin și Dragomir
Marius.
Referitor la votarea proiectului de hotărâre privind respingerea cererii numiților Hristescu
Florina, Hristescu Paul Florin și Ciotoracu Marilena de acordare a scutirii de la plata impozitului a
unui imobil retrocedat în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, actualizată, precizăm că sau abținut de la vot consilierii, Ivan Petre, Buzică Mihai și Stancu Florin.”
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂNASE IONEL

SECRETAR,
BREBENEL AURELIA
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