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PROCES VERBAL 

 

 Incheiat azi 26.07.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 4381/2017. 

 

 Participă 9 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia (absenți nemotivați: 

Barbu Vasile-Mihail și Dragomir Marius). 

 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 salariații din aparatul de 

specialitate al primarului: Vasile Gabriel, Șotrin Raluca, Dumitrache Maria și 

Băcioiu Andreea. 

 Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia: Nitu Bogdan, Rabinca Ștefan,  

Mărciulescu Dumitru, Răbîncă Marian, Țepurlui Stelea, Pruiu Paul,Ștefan Ilie. 

 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 iunie 2017 . 

 După citirea procesului verbal, dl consilier Tudorache Marin face precizarea 

că nu s-a menționat în procesul verbal că, dl consilier Barbu Vasile a părăsit sala de 

ședință înainte de a se declara ședința închisă. 

Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă cu 8 voturi pentru și 1 

abținere( Tănase Ionel, a lipsit la ședința din luna iunie 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 modificarea și completarea HCL nr.30/31.10.2012 

privind reactualizarea Statutului comunei Daia  - inițiator primarul comunei 

Daia; 

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

comunei Daia- inițiator primarul comunei Daia; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor 

care au avut pagube materiale  produse de ploile abundente căzute în 

perioada 02-04.07.2017- inițiator primarul comunei Daia; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență dnei Preda 

Gherghina- inițiator primarul comunei Daia; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare intitulat 

“Protecția unor suprafețe de teren situate în Comuna Daia din județul 

Giurgiu  prin realizarea unor perdele și a unor cordoane forestiere” între 

persoana juridică fără scop lucrativ Asociația Pădurea Copiilor și Comuna 

Daia- inițiator primarul comunei Daia; 

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

primarul comunei Daia;  

7. Diverse 



 

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

proiectul de hotărâre 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, conform Lg.nr.153/2017. 

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 modificarea 

și completarea HCL nr.30/31.10.2012 privind reactualizarea Statutului comunei 

Daia . 

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

luna mai, dorește ca ziua comunei Daia să fie sărbătorită în fiecare an, pe data de 

08.septembrie de ziua Nașterii Maicii Domnului(Sf.Maria Mică), iar când această zi 

de sărbătoare va fi în cursul săptămânii, să fie sărbătorită în weekend. 

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

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

sume Parohiilor de pe raza comunei Daia. 

Dl primar face cunoscut faptul că, există prevedere bugetară, în sumă de 9.000 lei 

și a venit cu propunerea să aloce la Parohia Daia 5.000, Dăița și Plopșoru câte 2.000 

lei. 

Ia cuvântul dl consilier Ghidănac  și întreabă de ce nu se împart banii în mod egal, 

menționând că Parohia Dăița nu a primit bani nici de la Consiliul Județean. 

Dl primar, face precizarea că, Parohia Daia are în prezent în construcție o anexă 

pentru capelă și loc de amenajare pentru hram și din acest motiv suma alocată la 

Parohia Daia este mai mare. Preoții cunosc acest lucru și sunt de acord cu sumele 

alocate. 

Ia cuvântul dl consilier Ivan și propune și dânsul, să se împartă suma în mod egal, 

menționând faptul că la Dăița au construit cu banii lor, dl consilier Ghidănac 

cunoscând și el acest lucru. 

Dl viceprimar face precizarea că era bine dacă în sală erau și preoții. 

Alte discuții nu mai sunt și se supune la vot propunerea dlui primar, și se votează 

astfel: 5 voturi pentru și 4 abțineri(Ghidănac F., Tudorache M., Ivan. 

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

ajutoare de urgență familiilor care au avut pagube materiale  produse de ploile 

abundente căzute în perioada 02-04.07.2017. 

Ia cuvântul dl primar și spune că în perioada 02-04.07.2017 în urma ploilor 

abundente, sunt 4 familii care au avut pagube materiale. Această perioadă a coincis 

cu perioada în care dl primar se aflala un program de pregătire pentru situații de 

urgență la Craiova drept pentru care  dă cuvântul dlui consilier personal să prezinte 

în detaliu această situație, acesta aflându-se la fața locului în toată această perioadă. 

Dl consilier spune că împreună cu dl. viceprimar și asistenta comunitară medicală 

au mers în teren, au identificat imobilele afectate și au dispus măsuri în vederea 



remedierii situațiilor ivite.Pe tot parcursul acestei acțiuni au fost în permanentă 

legătură cu dl primar. 

Dl Nițu întreabă dacă cetățenii ai căror imobile au fost afectate, au asigurări 

obligatorii la case. 

Dl Buzică propune: „decât să li se dea bani și la următoarea ploaie iar au apă, mai 

bine se ia un buldoexcavator și să se facă șanțurile”. 

Dl primar face cunoscut că această situație a fost constatată și de Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, numindu-se o Comisie în cadrul 

Prefecturii Giurgiu în acesty sens. Comisia a constatat și menționat într-un proces 

verbal care sunt pagubele la imobilele afectate.   

Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă cu: 7 voturi pentru, 1 

abținere(Stancu  F.) și 1 vot împotrivă (Nițu P.). 

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

ajutor de urgență dnei Preda Gherghina. 

Ia cuvântul dl primar care spune că, dnei Preda Gherghina în urma unui incendiu 

i-a ars casa și propune acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei. 

Nu sunt discuții, se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

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

Protocolului de colaborare intitulat “Protecția unor suprafețe de teren situate în 

Comuna Daia din județul Giurgiu  prin realizarea unor perdele și a unor cordoane 

forestiere” între persoana juridică fără scop lucrativ Asociația Pădurea Copiilor și 

Comuna Daia. 

Dl primar dă cuvântul dlui consilier personal să prezinte acest proiect de 

hotărâre în detaliu. 

Dl consilier personal face o prezentare succintă a acestui proiect privind 

înființarea unor cordoane forestiere pe teritoriul comunei cu sprijinul Asociației 

Pădurea Copiilor, menționând faptul că acest proiect prezintă un avantaj pentru 

comunitate, menționând de asemenea faptul că, cu sprijinul acestei asociații pot fi 

derulate și alte programe benefice comunității. 

Dl Tudorache întreabă cine se va ocupa de îngrijirea acestor perdele forestiere. 

Dl consilier răspunzându-i că este în sarcina persoanei responsabile și delegate 

în acest sens din cadrul primăriei. 

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

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

președintelui de ședință. 

Dl Tănase propune pe dl Nițu Petre. 

Dl Tudorache propune pe dl Tănase. 

Se supune la vot propunerea dlui Tănase și se aprobă cu 6 voturi pentru și 3 

abțineri(Nițu P., Tudorache M. și Ghidănac F.). 

Se trece la punctul 7-suplimentarea ordinei de zi: Proiect de hotărâre 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, conform Lg.nr.153/2017. 

Dl primar dă cuvântul persoanei care ține locul secretarului comunei să prezinte 

acest punct. 

Dna Ștefan Elena precizează că a fost publicată Legea-Cadru nr.153/2017 privind 



salarizarea personalului plătit din fonduri publice și în conformitate cu prevederile 

acestei legi se aprobă în consiliul local salariile de bază ale personalului din 

aparatul de specialitate al primarului și indemnizațiile consilierilor se acordă în 

procent de până la 10% din indemnizația primarului. 

In continuare se prezintă Anexa la hotărâre privind salarizarea personalului după 

funcție, statut, studii, grad profesional/treaptă, gradație, coeficient și salariu de bază 

la 01.07.2017.  

Alte discuții nu mai sunt și se aprobă în unanimitate. 

Se trece la punctul 8 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. Reparat acoperișul de la primărie; 

3. Imprejmuirea terenului de sport; 

4. Dl doctor de la D.S.V. a solicitat ca să procure primăria microcipurile 

pentru câini 

5. Decomaltarea pârâului„Sirotca” 

6. Transportul elevilor – de procurat un nou microbuz 

7. Proiectele care au fost prinse în PNDL 2: Modernizare DC 95, 

Reabilitare/consolidare Școala Daia, Reabilitare/consolidare Grădinița 

Plopșoru. 

Ia cuvântul și referentul agricol care face cunoscut că, se va proceda la 

cadastrarea sistematică a unor sectoare din suprafața agricolă a comunei, 

conform prevederilor legale în vigoare și contractului de finanțare încheiat în 

acest sens cu OCPI Giurgiu și solicită consilierilor informarea cetățenilor cu 

privire la acest aspect și solicită sprijin din partea dumnealor. 

Ia cuvântul și dl Nițu Bogdan și solicită ca pe viitor să se găsească o soluție ca 

atunci când sunt inundații să nu-i mai intre apa în curte și propune construirea 

unor șanțuri pentru a prelua apa. 

Dl consilier personal  răspunde că, pentru acest lucru este nevoie de 

întocmirea unor proiecte, iar acest lucru  se poate face doar după ce va fi 

finalizată expertiza la drumuri. 

Intervine în același timp dl primar și prezintă proiectele aprobate de către 

MDRAP la solicitarea  comunei, respectiv 3 proiecte din 7: Modernizare DC 95, 

Reabilitare/consolidare Scoala Daia și Reabilitare/consolidare Grădinița 

Plopșoru. 

Ia cuvântul dl Mărciulescu, cetățean al comunei care spune că a solicitat să se 

achiziționeze un reportofon pentru ca ședințele de consiliu să fie înregistrate și 

primește și răspuns din partea dlui primar, care îl informază că s-a achiziționat 

un reportofon și ședința este înregistrată. 

Dl Mărciulescu ridică și problema punerii în aplicare a hotărârii privind 

efectuarea plăților on-line a impozitelor și taxelor locale și primește și răspuns 

din partea dlui primar că s-a demarat procedura de studiere a pieței privind 

aceste servicii urmând ca în cel mai scurt timp aceasta să se finalizeze. 

Dl Mărciulescu face referire și la neexistența șanțurilor din comună afirmând 

faptul că acestea au fost făcute în mandatul dlui Moroacă și ulterior astupate în 

mandatul dlui Barbu. 



In continuare dl Mărciulescu ridică și problema necosirii ierburilor din 

localitate, spunând că și consilierii locali sunt răspunzători de acest lucru, nu 

numai primarul și viceprimarul și că trebuie și aceștia să participe la acțiunile în 

acest sens. 

 Dl Mărciulescu precizează că nu i se pare normal ca preoții să perceapă taxe 

pentru serviciile prestate și primește răspuns din partea dlui primar că aceștia nu 

sunt în subordinea primăriei . 

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, 

 

BUZICĂ MIHAI       ȘTEFAN ELENA 

  


