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PROCES VERBAL 

 
 Incheiat azi 22.08.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 4784/2017. 
 

 Participă 11 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia. 
 Participă de drept primarul, viceprimarul, persoana care ține locul 

secretarului comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45 /2017, dl consilier 
personal al primarului, Simionescu  Alexandru-Adrian și Șotrin Raluca, inspector în 
aparatul de specialitate al primarului. 

 Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia: Nitu Bogdan, Mărciulescu 
Dumitru, Sima Dumitru, Frank Cristian și Mareș Florea. 

 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 iulie 2017 . 
 După citirea procesului verbal, nu sunt discuții, se supune la vot si se  aprobă 

cu 9 voturi pentru și 2 abținere( Barbu Vasile-Mihail și Dragomir Marius  care au 
lipsit la ședința din luna iulie 2017). 

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

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
com.Daia pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 20.000 lei pentru ziua 

de 08 septembrie „Nașterea Maicii Domnului”(Sf.Maria Mică)-ziua comunei 
Daia - inițiator primarul comunei Daia; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii comunei Daia în Asociația 
„Euroregiunea Danubius” Ruse/Giurgiu- inițiator primarul comunei Daia; 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea  domnului ȘERBAN ADRIAN-

FLORIN, primarul comunei Daia, reprezentantul comunei în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE 

ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” pentru a vota în cadrul Adunării, aderarea 

comunei Vedea la Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară- inițiator primarul 

comunei Daia; 

5. Proiect de hotărâre  privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli 

pentru autoturismul ce aparține Comunei Daia - inițiator primarul comunei 

Daia; 



6. Diverse. 

 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în  unanimitate de cei 11 consilieri 

prezenți. 

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

și completarea HCL nr.30/31.10.2012 privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al com.Daia pe anul 2017. 

Ia cuvântul dl primar și face precizarea că, așa cum a menționat la ședința din 
luna iulie, lucrările pe care vrea să le efectueze(reparat trotuar, acoperiș primărie, 

ziua comunei, suplimentarea sumelor pentru achitarea facturilor de gunoi) este 
necesar a se efectua rectificarea bugetului și dă cuvântul contabilului primăriei să 

prezinte în detaliu acest proiect de hotărâre. 
Ia cuvântul dna Șotrin Raluca, inspector în aparatul de specialitate al primarului 

și detaliază rectificarea de buget pe anul 2017. 

Nu sunt discuții și se votează în unanimitate de cei 11 consilieri prezenți. 
 

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării sumei de 20.000 lei pentru ziua de 08 septembrie „Nașterea Maicii 

Domnului”(Sf.Maria Mică)-ziua comunei Daia. 
Ia cuvântul dl primar și precizează că a fost dactilografiat greșit suma de 20.000 

lei , d-lui a propus suma de 30.000 lei pentru ziua comunei, și un premiu de 100 lei 
pentru familiile care împlinesc 50 ani de la căsătorie, prevedere maximă, dar asta nu 

înseamnă că, dacă nu este necesar se și cheltuie. 
Nu sunt alte discuții și se votează suma de 30.000 lei în unanimitate de cei 11 

consilieri prezenți. 
 

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

înscrierii comunei Daia în Asociația „Euroregiunea Danubius” Ruse/Giurgiu. 

Prezintă dl primar și aduce la cunoștința consilierilor că se dorește asocirea cu o 
localitate din Bulgaria în cadrul Asociației „Euroregiunea Danubius” Ruse/Giurgiu. 

Precizează că, în cadrul acestei înfrățiri și înscrierea în asociație  se pot depune 
proiecte transfrontaliere și se pot obține fonduri europene pentru a achiziționa utilaje. 

De asemenea dl primar precizează că se va achita o cotizație anuală în sumă de 
300 EURO.  

Nu sunt dicuții și se aprobă cu 9 voturi pentru și 2 abțineri(Stancu F. și Barbu V.). 
 

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea  
domnului ȘERBAN ADRIAN-FLORIN, primarul comunei Daia, reprezentantul 

comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”” pentru a vota în cadrul Adunării, 

aderarea comunei Vedea la Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară. 
Prezintă dl primar și precizează că, localitatea Vedea dorește să adere la 



Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară și pentru acest lucru au nevoie ca toți 
membri din A.D.I. să voteze. 

Alte discuții nu sunt și se aprobă cu 9 voturi pentru și 2 abțineri(Barbu V. și 
Dragomir M.). 

 
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre  privind stabilirea unor 

normative proprii de cheltuieli pentru autoturismul ce aparține Comunei Daia. 
Prezintă dl primar și face precizarea că, este necesar  să se stabilească în ședință 

consumul maxim de carburant pentru autoturismul comunei și propune un consum 
maxim de 200 litri/lună. 

Nu sunt discuții și se votează cu 8 voturi pentru și 3 abțineri(Stancu F., Barbu V. și 
Dragomir M.) 

 
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi: Diverse. 

Dl președinte de ședință solicită înscrierea la cuvânt. 
Ia cuvântul dl primar care face informare Consiliul local, cu acțiunile și lucrările 

pe care urmează să le efectueze, și anume: 

1. Reabilitare trotuar de la Scoala  Daia la Pasaj; 
2. Montat camere de luat vederi la școlile de pe raza comunei; 

3. Compactarea terenului de sport; 
4. Cadastrarea sistematică ; 

5. Alocarea de sume la Biserici 
Ia cuvântul dl Zlotea Ilie  și precizează că ar fi păcat de construcția începută 

la Biserica Daia și trebuie ajutată să termine lucrarea. 
Ia cuvântul dl consilier personal al primarului și menționează că ar fi bine 

dacă s-ar opri cu reclamațiile și să nu se mai îngreuneze activitatea din primărie. 
Ia cuvntul dl Buzică M. și spune că, ar fi bine dacă în comună s-ar realiza 

toaletarea pomilor care au ajuns să atârne până la pământ și sunt cetățeni care 
cultivă cu legume și pe domeniul public. 

Răspunde dl primar și spune că și consilierii pot depune proiecte de hotărâri.  

Dl viceprimar spune că și consilierii să participe la toaletarea pomilor în 
comună și ar fi bine să se ia o firmă autorizată. 

Dl Ivan P. ar fi bine să se pună containere la fiecare gopodărie.  
Răspunde dl primar și spune că au început să distrugă containerele, au fost 

furate roțile de la acestea. 
Dl Dragomir îi spune dlui primar că a promis mașină de gunoi în campanie.  

Dl Mărciulescu D. ia cuvântul și spune că pentru consumul de carburant la 
mașina primăriei este în vigoare OG nr.80/2001și că termenul alocat pentru 

înscrierea la cuvânt  este insuficient. 
Dl Dragomir întreabă de ce anul trecut nu s-a făcut ziua comunei și acum se 

face. 
Dl Tudorache M. întreabă dacă se ia în considerare ideile trecute la diverse și 

pentru terenul de sport ar fi bine  dacă s-ar folosi o perioadă terenul de la 
Plopșoru și s-ar amenaja terenul de la Daia  din nou, și să se repare podurile și 



străzile că s-au distrus de tot. 
Dl Mareș F. întreabă de ce s-a schimbat ziua comunei și nu mai este  de 

Sf.Paraschiva și primește răspunsul de la dl primar că era frig în acea perioadă. 
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 

  


