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 Incheiat azi 30.10.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 6074/2017. 

 

 Participă 9 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia, lipsă Barbu Vasile-

Mihail și Zlotea Ilie. 

 Participă de drept primarul, viceprimarul, persoana care ține locul secretarului 

comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45/2017 și Șotrin Raluca-Nicoleta, 

inspector în aparatul de specialitate al primarului. 

 Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia: Nitu Bogdan, Mărciulescu 

Dumitru, Răbîncă Gabriel-Ulise,  Răbîncă Ștefan , Mareș Florea și Sima Dumitru . 

 Dl președinte de ședință declară ședința deschisă și dă cuvântul persoanei care 

ține locul secretarului comunei Daia să citească procesul- verbal al  ședinței ordinare 

din luna septembrie 2017 . 

 După citirea procesului verbal, nu sunt discuții, se supune la vot si se  aprobă 

cu 8 voturi(Ghidănac Fănel se abține fiind lipsă la ședința din luna septembrie). 

 Dl președinte de ședință dă cuvântul dlui primar să citească ordinea de zi. 

Dl primar prezintă ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Daia pentru trimestrul III al anului 2017 

- inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și montării unui 

sistem de supraveghere video cu camere interioare și exterioare la 

Primăria comunei Daia- inițiator primarul comunei Daia;  

3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.42/2017 - inițiator 

primarul comunei Daia; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator 

primarul comunei Daia; 

5. Diverse. 

Inainte de a se supune la vot, dl primar cere suplimentarea ordinei de zi, cu 

proiectul de hotărâre privind constituirea comunei Daia ca parte civilă în dosarul 

penal nr. 5123/P/2013 și să fie trecut la punctul nr.4 al ordinei de zi, iar proiectul 

privind alegerea președintelui de ședință să fie trecut la punctul nr.5, diverse, să fie la 

nr.6. 

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă și se aprobă în  

unanimitate de cei 9 consilieri prezenți. 

Se trece la primul punct al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pentru 

trimestrul III al anului 2017. 



Ia cuvântul dl primar și face precizarea că, pentru acest punct îi dă cuvântul 

contabilului primăriei să dea mai multe detalii. 

Dna contabil face precizarea că, în conformitate cu prevederile Lg.nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, după finele fiecărui trimestru se aprobă contul de 

execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia și prezintă câteva capitole 

din contul de execuție așteptând și alte întrebări din partea consilierilor. 

Nu sunt alte discuții, se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi. 

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării și montării unui sistem de supraveghere video cu camere interioare și 

exterioare la Primăria comunei Daia. 

Ia cuvântul dl primar și face precizarea că așa cum ați mai fost informați la 

ședințele anterioare, intenționez să montez camere în primărie și în jurul primăriei. 

Dl Ghidănac întreabă când se vor monta și în comună. 

Dl primar răspunde că mai întâi în primărie, în jurul primăriei cu supracegherea 

copiilor la trecerea la șosea și în curtea școlii. 

Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă în unanimitate de cei 9 

consilieri prezenți. 

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. 

nr.42/2017. 

Dl Buzică Mihai întreabă că dacă are legătură cu amenajamentul pentru izlaz. 

Dl primar prezintă referatul de legalitate înaintat de Instituția Prefectului, în care 

se precizează că nu au fost respectate prevederile Lg.289/2002 privind perdelele 

forestiere de protecție și supune spre aprobare revocarea HCL nr.42/2017. 

Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă în unanimitate de cei 9 

consilieri prezenți. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea 

comunei Daia ca parte civilă în dosarul penal nr. 5123/P/2013. 

Dl primar le face cunoscut consilierilor că, așa cum se știe există pe rol dosarul 

penal pentru prejudiciul în sumă de 920.634,27 lei și comuna Daia trebuie să se 

constituie parte civilă. 

Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru și o 

abținere(dl Dragomir M.). 

Se trece la punctul nr.5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședință. 

Dl Buzică  M. propune pe dl consilier Tănase Ionel. 

Alte propuneri nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru și o 

abținere(dl Tănase). 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi: Diverse și dl președinte de ședință 

solicită înscrierea la cuvânt. 

Ia cuvântul dl primar și face informări consilierilor despre lucrările pe care 

intenționează să le efectueze, după cum urmează: 

a) Deszăpezirea-urmează demararea procedurii de achiziție, 

b) Au fost efectuate expertizele la lucrarea de apă și la drumuri 

c) Amenajarea spațiului pentru arhivă(achiziționarea rafturilor metalice, 



montat geam, ușă, realizarea iluminatului, efectuarea climatului adecvat); 

d) Achiziționarea frezei pentru zăpadă; 

e) Achiziționarea unui aparat de sudură, pompă de apă în caz de inundații, 

remorcă auto); 

f) Montat luminițe în comună pentru sărbători; 

g) Acordarea de cadouri pentru copii; 

h) Pentru bătrîni(persoane fără ajutor) acordarea de alimente și apă în caz de 

necesitate. 

Dl primar mai face cunoscut consilierilor despre disciplina salariaților din 

primărie, respectiv:Țîșpoi Dorin și Florescu Marian, situația cu viceprimarul și 

referentul agricol Vasile Gabriel care nu a operat în programul de registrul agricol, 

acesta fiind achiziționat de mai multe luni. 

Dl primar precizează că, dl viceprimar refuză să semneze procesele verbale de 

recepție, fiind președintele comisiei de recepție, neîndeplinirea atribuțiilor, conform 

dispoziției Primarului și refuzul acestuia de a răspunde în scris la solicitările acestuia. 

Dl primar spune că, i-a înaintat acetuia mai multe solicitări pentru a răspunde 

în scris, dar acesta așa cum rezultă și din informările făcute de dna Elena, a refuzat să 

le primească și să răspundă. 

Dl viceprimar ca răspuns la cele prezentate de dl primar invocă statutul pe care-

l au persoanele încadrate conform Legii 416. 

Dl primar îi răspunde dlui viceprimar că, printre atribuțiile delegate se regăsesc 

și atribuții care nu țin de persoanele încadrate confom Lg.416 și a solicitat ca acestea 

să fie duse la îndeplinire de dânsul împreună cu persoanele din cadrul instituției și 

acest lucru nu s-a întâmplat.  

La aceste afirmații dl viceprimar invocă faptul că aceste lucruri s-au prezentat  

și într-o ședință de partid, spunând că dânsul aleargă toată ziua pentru interesul 

comunei și al cetățenilor. 

Dl primar îi răspunde dlui viceprimar, solicitându-i să dea exemple concrete de 

proiecte în care dânsul s-a implicat în mod concret și rezultatele acestor proiecte,  

rezultate care nu se văd.  

La aceste afirmații dl viceprimar răspunde spunând că doar un singur om din 

partid îl mai susține, amintindu-i domnului Primar si faptul ca reprezentantii 

partidului  nu au raspuns invitatiei de la Ziua Comunei. 

 La aceste afirmatii domnul Primar ii raspunde domnului Viceprimar ca la nivel 

de partid dansul a vorbit personal cu Presedintele si ca lucrurile sunt lamurite, iar 

ceea ce trebuie sa se inteleaga este faptul ca dansul ca reprezentant al comunei Daia 

si  locuitorilor acesteia va face absolut tot ce este legal si necesar pentru a duce la 

indeplinire proiectele prezentate consilierilor si cetatenilor comunei pentru acest 

mandat, avand in acest sens o foarte buna colaborare cu reprezentantii din teritoriu.  

 La acest dialog o parte din consilierii prezenti la sedinta au afirmat faptul 

ca ,,rufele se spala in familie”.  

Dl Primar raspunde ,,avand in vedere faptul ca dl. Viceprimar este ales din 

randul consilierilor, consider ca familia o reprezinta consiliul local si dumneavoastra 

trebuie sa aveti cunostinta de toate acestea”. 

Dl consilier Ivan P. cere să se amenajeze parcuri în locurile unde se poate în 

comună și răspunde dl primar că va veni și vremea parcului, în acest moment există 

alte priorități. 



Ia cuvântul dl Mărciulescu Dumitru, felicită pentru inițiativa montării camerelor 

de luat  și spune că, referitor la apa de la fântâna „ROTARI” , să se facă adresă către 

DSP și să se efectueze analiza apei la toate fântânile din comună. 

Solicită ca pe saitul instituției să se afișeze lista cu persoanele datornice la 

impozite, lista cu deținătorii de animale și lista cu persoanele beneficiare de ajutor 

social. 

Dl Buzică M. precizează că, pentru folosirea drujbei, cositoarei și a frezei 

trebuie angajat om care să fie pregătit pentru acest lucru. 

Ia cuvântul dl Tudorache Marin  care arată că, sunt probleme cu ridicarea 

gunoiului pe Ul.Socului, Mesteacănului și Salciei și care este rezolvarea cu drumurile 

în comună, în special cu cele care duc la biserici, fiind foarte deteriorate.  

Nu mai sunt alte discuții și ședința se declară închisă. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare. 

 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ   ÎNTOCMIT, PENTRU SECRETAR, 

 

NIȚU PETRE       ȘTEFAN ELENA 

  


