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PROCES VERBAL 

 

 Incheiat azi 28.09.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 5456/2017. 

 

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

Mihail și Ghidănac Fănel. 

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

comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45 /2017 și Vasile Gabriel, referent 

în aparatul de specialitate al primarului. 

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

Dumitru, Răbîncă Gabriel-Ulise, Barbu Mario, Frîncu Ion, Moroacă Ionel, Răbîncă 

ștefan , Mareș Florea, Șerban Alexandru și preoții Frîncu Marian și Călin Mihai. 

 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 august 2017 . 

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

cu 9 voturi . 

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

Dl primar prezintă ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume Parohiilor de pe raza 

comunei Daia- inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență dlui Vizitiu 

Valentin- inițiator primarul comunei Daia; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și statului de funcții 

a aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, județul Giurgiu- 

inițiator primarul comunei Daia; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 

nr.44/26.07.2017 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale„Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Daia, care se aplică începând cu data 

de 01 iulie 2017 - inițiator primarul comunei Daia; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Ogrezeni la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC 

EFICIENT” - inițiator primarul comunei Daia; 

6. Diverse. 



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

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Daia pe anul 2017. 

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 alocarea unor 

sume Parohiilor de pe raza comunei Daia. 

Ia cuvântul dl primar și face precizarea, așa cum am menționat și la ședința din 

luna iulie de  lucrările începute la Biserica din Daia și având în vedere că o să vină 

iarna și trebuie acoperișul pus, este necesar a se suplimenta contribuția pentru 

terminarea acestora. 

Ia cuvântul dl consilier Ivan Petre și solicită repartizarea sumelor în mod egal 

pentru cele trei biserici. 

Dl primar spune că a vorbit cu preoții și sunt de acord cu această repartizare. 

 Ia cuvântul preotul Frîncu Florin-Marian care spune că a fost împuternicit, să se 

ocupe de lucrarea începută la Biserica Daia și că sunt de acord cu repartizarea 

sumelor în acest fel, lucru susținut și de  preotul Călin Mihai de la Biserica Dăița. 

Ia cuvântul dl Mihai Petre și susține ca suma să se împartă în mod egal pentru cele 

3 biserici. 

 Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 2 

voturi împotrivă:Mihai Petre și Dragomir Marius. 

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

ajutor de urgență dlui Vizitiu Valentin.  

Ia cuvântul dl primar și face cunoscut că familiei  Vizitiu, ia ars casa și furajele pe 

care le-a avut depozitate și propune acordarea unui ajutor în sumă de 1500 lei. 

Dl Tănase arată că la proiectul de hotărîre se regăsește procesul verbal al ISU 

Giurgiu ,unde se precizează care sunt obiectele arse. 

Dl Ivan Petre propune suma de 3000 lei așa cum a mai fost acordată și la o altă 

familie. 

Dl primar propune să se supă la vot cele 2 propuneri: 1500 lei și 3000 lei. 

Se supune la vot propunere de 1500 și se votează cu 2 voturi pentru(Tudorache și 

Stancu) și 7 împotrivă. 

Se supune la vot propunerea cu 3000 lei și se aprobă cu 7 voturi pentru și 2 

abțineri(Tudorache și Stancu). 

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea  

organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei 

Daia, județul Giurgiu. 

Dl președinte de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a detalia acest punct de pe 

ordinea de zi. 

Ia cuvântul dl primar și dă citire organigramei și statului de funcții așa cum a  fost 



depus la ANFP și a primit Avizul și precizează care sunt noile posturi înființate. 

Dl Buzică Mihai  întreabă dacă, este necesar a se angaja administrator public. 

Dl primar răspunde că la această dată nu, dar pe viitor nu se știe. 

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru, o 

abținere(Mihai Petre) și un vot împotrivă(Dragomir Marius). 

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

completarea HCL nr.44/26.07.2017 privind  stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Daia, care se aplică începând cu data de 01 iulie 2017. 

Ia cuvântul dl primar și arată că la ședința din luna iulie s-au stabilit coficienții 

pentru fiecare gradație aferentă tranșei de vechime, iar așa cum precizează și Instituția 

Prefectului prin adresa înaintată, coeficienții se  stabilesc la gradația zero. 

Ia cuvântul dl viceprimar Mihai Petre și spune că a înțeles că sunt neînțelegeri în 

rândul salariaților pentru salarii. 

Ia cuvântul și dl primar care arată că a aflat de aceste neînțelegeri și problemele 

s-au rezolvat. 

Alte discuții numai sunt, se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 2 

abțineri(Mihai Petre și Dragomir Marius). 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării 

comunei Ogrezeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC 

EFICIENT”. 

Prezintă dl primar și precizează că, localitatea Ogrezeni, dorește să adere la 

Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară„ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” și pentru 

acest lucru au nevoie ca toți membri din A.D.I. să voteze. 

Dl Buzică Mihai întreabă dacă toate comunele trebuie să dea asemenea hotărâre. 

Răspunde dl primar, comunele care sunt membre în A.D.I., da. 

Alte discuții nu mai sunt și se aprobă de cei 9 consilieri prezenți. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului local al comunei Daia pe anul 2017. 

Ia cuvântul dl primar și face precizarea că, prin adresa AJFP Giurgiu, se retrage 

suma de 15 000 din cote defalcate alocate pentru tichete gradinita si salarii asistenti 

personali. 

Au mai fost sume prevazute pentru achitarea facturilor de gunoi  15.000 lei si suma 

de 5000 lei pentru intocmirea studiilor hidrogeologice pentru proiectele depuse la 

minister pentru reabilitarea scolilor. 

Dl viceprimar întreabă cine se face vinovat de acest aspect. 

Dl primar răspunde că nu este nimeni vinovat, cauza, este lipsa existentei copiilor 

preșcolari de la grădiniță. 

Nu mai sunt discuții și se votează în unanimitate de cei 9 consilieri prezenți. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Diverse. 

Se stabilește timpul acordat fiecărei persoane care se înscrie la cuvânt - 5 minute. 

Dl președinte de ședință solicită înscrierea la cuvânt. 

 



Ia cuvântul dl Mărciulescu Dumitru  și întreabă de ce scaunul dlui consilier 

personal al primarului este liber. 

Răspunde dl primar și spune că dl consilier a ales să-și dedice timpul pentru 

studii și catedră. 

Dl Mărciulescu adreseaza felicitări pentru organizarea zilei comunei, dar nu 

este de acord cu lipsa elevilor din manifestarea organizată. 

Dl Dragomir întreabă dacă la acest moment se poate face dovada cu S.F .pentru 

proiectele propuse. 

Dl primar răspunnde, oricând. 

Dl Dragomir revine cu întrebarea de la fiecare ședință, unde este mașina de 

gunoi promisă în campanie. 

Dl primar răspunde că nu se poate cu mașină  proprie trebuie să fii autorizat, 

ca să poți depozita gunoiul. 

Dl Dragomir întreabă unde este parcată mașina instituției după program. 

Dl primar răspunde, în timpul programului la primărie și după program la 

domiciliu. 

Dl Tudorache M. întreabă dacă este adevărat că apa de la „Fânta Rotari” nu 

este potabilă. 

Răspunde dl primar că au fost efectuate analize și a reieșit că nu este potabilă. 

Dl Buzică M. solicită ca iluminatul să se aprindă mai devreme. 

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 

  


