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 Incheiat azi 20.04.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 2371/2017. 

 

 Participă 10 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia (absent 

nemotivat dl Barbu Vasile-Mihail). 

 Participă de drept primarul, viceprimarul, persoana care ține locul 

secretarului comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45 /2017și 

referentul agricol Vasile Gabriel . 

 Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia: prof.Burlacu Decebal, 

Mareș Florea, Nitu Bogdan, Neaga Nelu, Rabinca Gabriel-Ulise, Barbu Mario, 

Pîrcălabu Dumitru, Pruiu Marius, Preda Corin, Anin Ileana, Sima Anișoara și 

Preot Amieroaie Bogdan . 

 Dl președinte de ședință declară ședința deschisă și dă cuvantul 

persoanei care ține locul secretarului comunei Daia să citească procesul- 

verbal al  ședinței ordinare din luna februarie 2017 . 

 După citirea procesului verbal, ia cuvântul dl consilier Moroacă Ionel 

care precizează că, nu de totalul mentionat in bugetul de venituri si cheltuieli a 

întrebat dumnealui, ci de faptul ca ar rezulta două variante de lucru pentru 

bugetul local si ar trebui reformulat tocmai pentru a nu se intelege acest lucru.

   

 Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă cu 9 voturi pentru 

și o abținere, dl consilier Tănase Ionel care a fost lipsă la ședința din 

30.03.2017 . 

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

zi. 

Ia cuvântul dl primar care solicită suplimentarea ordinei de zi, cu 

proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Cruțu 

Nicolae. 

 In continuare se prezintă ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice din aparatul de specialitate  al primarului comunei Daia - inițiator 

primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice 

pentru lucrarea de investitii ,,Consolidare drumuri comunale in comuna 

Daia”- inițiator primarul comunei Daia; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnico-

economice pentru obiectivul de investitii ,,Alimentarea cu apă a 

localităților Daia si Plopșoru” -inițiator primarul comunei Daia; 

4.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice 

pentru lucrarea de investitii ,,Pietruire DC 95”-inițiator primarul comunei 

Daia; 



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

primarul comunei Daia; 

6.  Diverse 

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

unanimitate. 

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

aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate  

al primarului comunei Daia. 

Dl primar prezintă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de 

specialitate  al primarului. 

 După prezentare nu sunt discuții se supune la vot proiectul prezentat și se 

aprobă cu 10 voturi pentru. 

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

efectuării unei expertize tehnice pentru lucrarea de investitii ,,Consolidare 

drumuri comunale in comuna Daia”. 

Dl primar prezintă necesitatea efectuării acestei expertize având în vedere 

raportul Curții de Conturi, procesul-verbal și amenda primită de la ISC. 

Dl consilier Moroacă Ionel:„care este motivul pentru care s-a dat amendă?” 

Dl primar:„nu s-a respectat proiectul, nu a fost un reprezentant al ISC” 

Dl Dragomir:„mai bine se dădeau măsuri” 

Dl Moroacă:„să se investigheze și conflictul de interese, cum s-a aflat 

respectivul primar” 

Dl Moroacă:„să se verifice cantitățile, dacă în primărie există documente, 

dl viceprimar știe cantitatea de piatră?” 

Dl primar:„ există avize…” 

Dl viceprimar:„nu știu câtă piatră a fost pusă pe străzi” 

    Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă cu 9 voturi pentru și o 

abținere dl consilier Dragomir Marius. 

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

efectuării unei expertize tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Alimentarea cu apă a localităților Daia si Plopșoru”. 

Dl primar prezintă necesitatea efectuării acestei expertize având în vedere 

raportul Curții de Conturi, necesarul de fonduri, suma insuficientă prevăzută în 

Contractul de finanțare cu MDRAPFE. 

Prin expertiză este necesar să se constate lucrările supraevaluate la  

tencuielile realizate, pomii plantați, conducta de aducțiune introdusă și restul de 

lucrări de efectuat pentru a afla suma necesară pentru finalizarea proiectului și 

a înainta un memoriu la MDRAPFE în vederea obținerii de fonduri pentru 

terminarea acestui proiect. 

Dl. Primar face mentiunea ca suma solicitata pentru finalizarea proiectului 

a fost mai mica fata de valoarea proiectului, iar din discutiile purtate cu 

reprezentantii MDRAP a rezultat faptul ca această situatie s-a născut urmare a 

faptului că în ultimul act adițional la contractul de finanțare, nu a mai fost 

solicitată nicio sumă de bani pentru finalizarea proiectului.    

Dl Moroacă:”Vă garantez că a fost introdusă conducta  de care vorbiți, iar 

proiectul a fost executat de o firmă cu tradiție, specializată în alimentări cu apă 

și canalizări” 

Dl Moroacă:„ce sumă a fost cheltuită pentru lucrare?” 



Dl primar:„2 milioane și ceva, nu știu suma acum pe dinafară, dar suma 

primită este insuficientă, iar ministerul nu ne alocă  nici un ban în plus.Tocmai 

din acest motiv este necesar a se efectua expertiză. 

Dl Buzică:„cine se ocupa pe vremea dlui Barbu cu documentația, cu 

documentele întocmite și prezentate, cine le primea?” 

Dl Tudorache:„pe vremea dlui Barbu a venit o firmă care dorea să 

concesioneze serviciul de alimentare cu apă și terminau și execuția lucrării”  

Dl prof.Burlacu solicită să ia cuvântul și precizează că cea mai bună apă, 

este cea a izvoarelor de la nisipurile Frătești.  

Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă în unanimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

efectuării unei expertize tehnice pentru lucrarea de investitii ,,Pietruire DC 95”. 

Prezintă dl primar și spune că a primit un tabel nominal cu cetățenii care 

detin proprietăți  pe respectivul Drum comunal si care sunt nemulțumiți că a 

fost pus ,,chișai” și nu pot sta în curți de praful care se ridică. 

Dl Moroacă:„de ce este atașat Tabelul nominal la proiectul de hotărâre?” 

Dl primar:„este necesar” 

Dl Buzică:„este o problemă că acest document a fost atașat?” 

Dl Moroacă:„este un document  care nu este emis de autoritatea executivă”. 

Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă în unanimitate. 

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind   alegerea 

președintelui de ședință. 

Dl Tudorache propune pe dl consilier Buzică Mihai. 

Dl Tănase propune tot pe dl consilier Buzică. 

Alte propuneri nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru 

și o abținere dl Buzică Mihai. 

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: proiectul de hotărâre privind 

acordarea unui ajutor de urgență dlui Cruțu Nicolae. 

Dl Ivan:„este necesar a fi ajutat părintele, se află într-o situație 

dezastruoasă, nu are lumină, după incendiul care a ars locuința, stă într-o 

anexă fără curent electric și condițiile de locuit sunt precare”. 

Dl Tănase:„propun acordarea sumei de 2.ooo lei” 

Dl Zlotea:„propun 3.000 lei” 

Dl Moroacă:„ de banii care i se acordă, să i se procure materiale și să se 

deconteze, să nu i se dea banii în numerar. Părintele este în incapacitate de a-și 

procura cele necesare”. 

Se supun la vot cele trei propuneri și se votează astfel: 

- suma de 1.000 lei - cu___ voturi pentru,____ voturi abțineri_ 10__ voturi 

împotrivă; 

- suma de 2.000 lei - cu ___ voturi pentru,____ voturi abțineri_ 10__ voturi 

împotrivă; 

- suma de 3.000 lei - cu_ 10__ voturi pentru,____ voturi abțineri___ voturi 

împotrivă; 

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

Dl președinte de ședință solicită înscrierea la cuvânt. 

Ia cuvântul dl primar care face informare Consiliul local cu lucrările pe 

care urmează să le efectueze, și anume: 

1. Montat camere de luat vederi în comună, având în vedere gunoaiele 



din comună aruncate necontrolat, de pus panouri de avertizare către 

cetățeni, și autocolante pe containerele de gunoi pentru a nu se mai 

arunca moloz, bălegar și pământ. 

Dl Moroacă :„sugestie, folosiți autoritatea dvs.” 

2. S-a demarat achiziția pentru arhivă; 

3. Servicii de consultanta in vederea instruirii si implementarii 

Controlului Intern Managerial 

Ia cuvântul dl  consilier Tănase:„s-a trecut la ora de vară, să se modifice și 

ora ședinței”. 

Se stabilește ca pentru viitor ora ședințelor de consiliu să fie la ora 18,30. 

Dl Buzică:„dl primar să se achiziționeze pentru viitor un reportofon pentru 

a înregistra ședințele”. 

Dl Dragomir:„aș dori ca împreună cu dl Ivan să efectuăm reparații la 

drumul care duce la noi” 

Dl primar:„este un drum public, cum obțineți autorizație?” 

Dl Ivan:„în legătură cu drumurile ar fi bine ca după aceste ploi să se 

introducă un utilaj” 

Dl Tudorache:„dl primar ce facem cu podurile, ne rupem picioarele și 

mașinile” 

Dl Neaga, întreabă în mod repetat :„ce ați făcut dvs. să spijiniți cetățenii 

pentru atragerea de fonduri europene, bani nerambursabili?” 

Dl primar:„ce ar trebui să fac eu?” 

Dl Tudorache:„nu mai repeta întrebarea” 

Dl primar dă cuvântul dlui referent agricol, dar dl Neaga intervine și 

solicită un răspuns scris.. 

Dna Anin:„fiind părintele în sală, vreau să mi se dea un loc de veci dar fără 

bani, am auzit că ar fi 500 lei.” 

Dl Preda:„suntem ultimii din județ, faceți ceva dacă vreți să faceți. Ce a 

fost, a fost, ce este de acum în acolo contează”. 

Dl primar face cunoscut că pentru acest an se vor prelungi contractele de 

închiriere pentru izlaz până la finele anului 2017, iar până la începutul anului 

2018 se va realiza amenajamentul pastoral și se vor închiria conform 

legislației. 

Nu mai sunt discuții și ședința se declară închisă. 

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

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ   ÎNTOCMIT, PENTRU SECRETAR, 

 

TUDORACHE MARIN     ȘTEFAN ELENA 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 


