ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

Proces-verbal
al ședinței extraordinare din data de 28.06.2018
Încheiat astăzi, 28.06.2018 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei
Daia, care se desfășoară la sediul Primăriei comunei Daia, domnii consilieri fiind convocați prin
dispoziția nr. 194/25.06.2018.
Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, precum și dra Buradel Elena Roxana,
funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 7 din 8 consilieri în funcție, și anume: Buzica
Mihai, Dragomir Marius, Iordache Nicolae, Mihai Petre, Nitu Petre, Stanciu Costică şi Tănase
Ionel. Este absent domnul consilier Ghidanac Fanel.
Preşedinte de şedinţă este dl. Buzica Mihai, ales în baza HCL Daia nr.22/10.04.2018, care
declară ședința deschisă.
Domnul Mihai Buzică: Bună ziua! Declar ședința deschisă, deci înainte de a supune procesul
verbal de la ședința care….două, și cel de la și cel care s-a închis așa mai rapid.
Doamna secretar: Păi ce era să îi facem?
Domnul Mihai Buzică: Asta e! Așa s-a întâmplat! Deci, să supunem la vot procesul verbal din
06.06.2018, are cineva de comentat în legatura cu procesul verbal? Să îl supunem la vot. Cine este
pentru? Cine a fost la ședință și știe că a fost.
Procesul verbal al ședinței din 06.06.2018 este aprobat cu 6 voturi.
Doamna secretar: Așa, și cel din 21.
Domnul Mihai Buzică: Acolo, cu unele amendamente care trebuie menționate, eu v-am spus că vă
semnez procesul verbal cu condiția ca la ședința asta să fie menționat că s-a părăsit sala de ședință
fără acordul președintelui de ședință.
Doamna secretar: Arătați-mi articolul care spune.că trebuia să vă cer voie!
Domnul Mihai Buzică: Care articol? Păi în regulamentul de organizare și funcționare. Deci, s-a
părăsit sala, fără acordul președintelui.
Doamna secretar: Deci obiecțiunile domnului Buzică cu privire la procesul verbal sunt
următoarele, sau nu stiu daca are mai multe, eu știu în privința mea ce obiecțiuni are: Când dânsul a
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supus spre aprobarea dvs. procesului verbal al ședinței, domnul Mihai Petre s-a ridicat și a zis: “Să
mergem afară să îl chemăm și pe Ionel”.
Domnul Mihai Buzică: Păi de ce? Domnul Tănase a fost în sală, a fost prezent la ședință?
Doamna secretar: Era afară și știați că a venit.Domnule Buzică, comuna asta are nevoie de mult
mai multe decât ce ziceți dvs.acum, dar trebuie să stie consilierii, că dânși până la urmă votează .
Domnul Mihai Buzică: Păi ce nu știe ce s-a întâmplat?
Doamna secretar: Nu știu. Poate ei nu știu ce ziceți dvs. Eu am ieșit, nu l-am lăsat pe domnul
Mihai Petre, am ieșit eu, am zis “lăsați că ma duc eu“. M-am dus afară să văd dacă domnul Tănase
se simte bine, intră, nu intră, ca să știm și să mergem mai departe cu ședința cu câți eram sau dacă
intra și dânsul era firesc că trebuia să știm numărul final câți suntem la ședință. Asta s-a întâmplat,
domnul președinte spune că am ieșit și nu i-am cerut voie să ies afară.
Domnul Mihai Buzică: Corect! Conform regulametului, așa spune regulamentul.
Doamna secretar: Articolul care spune?
Domnul Mihai Buzică: Intrați pe regulament și vedeți ce spune.
Doamna secretar: Păi nu, dvs. intrați că eu am intrat și știu! Spuneți articolul care prevede că eu
pentru o chestie de bun simț și de omenie până la urmă, nu am plecat la spectacol! Eu am ieșit ca să
vad, pentru că dânsul a zis hai să îl chemăm și s-a ridicat.
Domnul Mihai Buzică: Doamnă nu facem un caz acum, judecăm un caz….
Doamna secretar: Păi dvs. ați făcut un caz din asta!
Domnul Mihai Buzică: Da… deci s-a dat drumu la ședință, dumneata ai ieșit, nu ai cerut voie, eu
așa vreau să menționeze în procesul verbal, da?
Domnul primar: S-a menționat că eu nu am fost în sala de ședință?
Doamna secretar: S-a menționat asta.
Domnul Mihai Buzică: Nu e obligatoriu, și acum poți să pleci. Ai statut de invitat!
Doamna secretar: Nu are statut de invitat. Participă de drept, dacă tot ziceți că citiți regulamentul
și legile, participă de drept!
Domnul Marius Dragomir: Am și eu o întrebare. Ați spus la lume că m-ați sunat pe mine și eu nu
v-am răspuns la telefon “posibil telefonul închis”. M-ați sunat dvs. pe mine?
Doamna secretar: A, nu, eu nu! Eu v-am trimis mesaje tuturor și Marius m-a sunat că nu poate
venii.
Domnul Mihai Buzică: Deci mai are cineva de comentat la procesul verbal în legătura cu ședința
care…. În afară de mențiunea care am avut-o eu? Să supunem la vot. Cine este pentru?
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Se aprobă procesul verbal al ședinței din 21.06.2018 cu completarea cerută de domnul Buzică
Mihai de către: Buzică M., Stanciu C., Mihai P., se abțin: Tănase I., Iordache N., Nițu P. S
Domnul Mihai Buzică: Deci, mergem mai departe, privind ordinea de zi, înainte de a supune la vot
ordinea de zi, eu am o propunere: Să suplimentăm cu diverse. Cine este pentru?
Domnul primar: Haideți să lămurim dacă se poate suplimenta de altcineva decât de cel care
inițiază ședința. Haideți să lămurim!
Domnul Mihai Buzică: Băi! Alo! Eu am întrebat cine este pentru.
Se votează suplimentarea ordinii de zi la inițiativa domnului președinte de ședință Buzică M.,
cu 4 voturi pentru: Buzică M., Stanciu C., Dragomir M., Mihai Petre 1 vot împotrivă:
Iordache N., și 2 abțineri: Tănase I., Și Nițu P.
Domnul primar: Tot înainte să votăm ordinea de zi, trebuie să scoatem un punct de pe ordinea de
zi, punctul nr.1.
Domnul Mihai Buzică: De ce?
Domnul primar: Pentru că nu avem comisie economică, suma este destul de mare, trebuie discutat
în amănunt, modalitatea de achiziție, leasingul și tot ce trebuie.
Doamna secretar: Primul punct, dacă sunteți de acord cu scoaterea.
Se votează în unanimitate scoaterea primul punct de ordinea de zi și anume “Aprobarea
documentaţiei de atribuire şi demararea achiziționării unui buldoexcavator prin contract de
leasing, prin procedura simplificată- inițiator, primarul comunei Daia.“
Domnul Mihai Buzică: Deci au rămas 3 proiecte pe ordinea de zi care vine: Modificarea comisiilor
nr.1, alegerea președintelui 2 și 3 ….
Domnul Consilier Mihai Petre: Nu modificarea mă, completarea.
Domnul Mihai Buzică: Așa scrie aici.
Doamna secretar: Așa am scris pentru că se modifică componența.
Domnul Mihai Buzică: Păi completarea e, că nu se modifică comisia, comisa e pe 4 ani decât că se
mai aduce acolo
Doamna secretar: Se modifică componența..
Domnul primar: Pe ordinea de zi, astăzi avem 3 proiecte, în urma extragerii punctului nr.1 a rămas
punctul nr.2:Modificarea componenţei comisiilor de specialitate nr.I şi II ale Consiliului local al
comunei Daia, judeţul Giurgiu, punctul nr. 2(3 ) Alegerea președintelui de ședință pentru perioada
iulie-septembrie 2018 - inițiator, primarul comunei Daia, și punctul nr. 3 suplimentarea de către
domnii consilieri, din punctul meu de vedere nelegal, diverse sau..
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Domnul Mihai Buzică: Legalitatea domnule primar o dă numai prefectura. Legalitatea numai
prefectura o contestă sau poate unul din noi pe contencios administrativ.
Doamna secretar: Suplimentarea sau scoaterea se face de inițiator, conform legii. Aveți un proiect
care trebuie băgat pe ordinea de zi? Diverse nu înseamnă niciun proiect.
Domnul Mihai Buzică: Am votat pentru diverse.
Doamna secretar: Am inteles, eu ma simt obligată să vă informez.
Domnul Mihai Buzică: Da doamnă, în timpul când dezbatem un proiect să nu mai vorbim.
Doamna secretar: Dacă veniți cu un proiect, se va găsi pe ordinea de zi al următoarei ședințe.
Domnul Mihai Buzică: Am votat, avem diverse.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate nr.I şi II ale
Consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu –
inițiator, primarul comunei Daia.
Doamna secretar: Deci, ideea este următoarea: când dvs. ați făcut comisiile, atunci când a fost
vorba de cuantumul indemnizației, nu l-ați luat în calcul pe domnul Mihai Petre, de aceea eu nu am
zis doar completare, că poate aduceți pe cineva și gândiți altfel. Eu vă reamintesc că dânsul nu
primea indemnizația de ședință pentru că era viceprimar, ori acum, dacă în comisiile cele mai
importante, care au o activitate frecventă, dânsul nu face parte din niciuna trebuie să îl aveți în
vedere.
Domnul Mihai Buzică: Da, este adevărat. Deci doamna secretară, e la obiect. Deci comisia
economică trebuie completată cu încă 3 persoane. Deci președinte este Ghidănac, Buzică secretar și
încă 3 membri. Eu îl propun pe domnul Mihai Petre să facă parte din comisia...
Domnul Buzică, propune pe domnul Mihai Petre iar domnul Marius Dragomir îl propune pe
domnul Stanciu Costică. Cei doi sunt votati în unanimitate.
Doamna secretar: Deci ideea este că dvs., când vă întâlniți și dezbateți proiecte de hotărâri, ele se
aprobă cu votul majorității membrilor comisiilor. Deci, luați în calcul că de aceea nu trebuie să fiți
doar 3 în comisia economică. Are unul o problemă, nu vine... luați in calcul și chestia asta.
Domnul Mihai Buzică: De asta ne-am modificat și am făcut 5 cu 5.
Doamna secretar: Ideea este că de fiecare dată când se întâmplă și încetează mandatul, este validat
alt consilier, și atunci am dus consilierul nou validat în locul celui caruia i-a încetat. Acum aceste
locuri sunt libere că este vorba de Păun care este suspendat, Ștefan Ion și Stancu Gheorghe care
urmează. Este destul de delicată situația. O să modificăm din nou atunci, nu avem ce să facem. Și ne
mai trebuie președinte pentru comisia de învățământ, sănatate, cultură, protecție socială.
Domnul Mihai Buzică îl propune pe domnul Tănase Ionel. Acesta este votat în unanimitate
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Proiectul privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2018 inițiator, primarul comunei Daia.
Domnul Mihai Buzică: Deci, alegerea președintelui de ședință. Propuneri?
Domnul Marius Dragomir: Eu îl propun tot pe Buzică.
Domnul Mihai Buzică: Deci, domnul Dragomir l-a propus pe Buzică, altă propunere?
Domnul Tănase Ionel: Eu îl propun pe Iordache.
Domnul Mihai Buzică: Se supune la vot cine este pentru Buzică Mihai?
Pentru Mihai Buzică voteaza Marius Dragomir, Mihai Petre, Mihai Buzică și Stanciu Costică.
Pentru domnul Iordache Nicolae votează Tănase Ionel, Nițu Petre, Iordache Nicolae.
Este ales președinte de ședință pentrut lunile iulie-septembrie tot domnul Buzică Mihai.
Domnul primar: Grav încălcăm legea, grav.
Domnul Mihai Buzică: Deci am terminat cu comisia, cu președintele..acum la diverse, cine se
înscrie la cuvânt?
Pentru punctul diverse se înscriu:
Domnul consilier Stanciu Costică;
Domnul Corin Preda- cetățean;
Domnul consilier Mihai Buzică.
Domnul Consilier Stanciu Costică propune ca ședințele consiliului Daia, care cuprinde toate 3
satele, să se țină ca locație, o lună în Daia, o lună în Plopșoru, o lună în Dăița pentru că oamenii de
la Plopșoru, Dăița nu au cu ce să vină aici ( Daia), vin ăștia care au mașini, sunt multe persoane care
vor să participe și li se pare greu, este ceva ok, nu cred că aveți motive să va împotriviți, și o
supunem votului.
Domnul primar: Și cum facem cu legea dacă inițiatorul propune locația, ora, și ordinea de zi?
Domnul Stanciu Costică: Dacă tu te opui, dai scris că te opui în procesul verbal că nu ești de acord
să ținem ședintele în toată comuna.
Domnul primar: Eu am și temei legal să ma opun.
Domnul Stanciu Costică: E dreptul tău, cum e și dreptul meu să cer pentru oamenii ăștia de unde
sunt eu, să facă o lună ședința la Plopșoru în curtea școlii.
Domnul Mihai Buzică: Se supune la vot propunerea domnului Stanciu, cine este pentru ea?
Doamna secretar: Dar nu este un proiect ăsta!
Domnul Mihai Buzică: E o propunere pt comuna Daia cum o să mai fie și altele de aici încolo.

5

Domnii consilierii Dragomir M., Stanciu C., Mihai P., și Buzică M., sunt de acord cu propunerea
domnului Stanciu.
Domnl Stanciu Costică, îi solicită în scris domnului primar situația cu privire la stadiul lucrărilor la
sistemul de alimentare cu apă și asupra existenței unei ședințe de consiliu cu privire la aprobarea
reparației și construirii drumurilor.
Doamna secretar: Pentru reparații nu avem capitol în buget și nu putem să facem reparații. S-a
alocat când s-a aprobat bugetul o sumă totală de 8 miliarde pentru drumuri, dar nu reparații.
Domnul Stanciu Costică: De ce nu se trece la investiții?
Domnul primar: Pentru că mare parte din drumuri sunt blocate de alte lucrări, de dosare penale.
Domnul Corin Preda: Ce să vă spun? Vă spun așa, prin mine mai vorbesc eu și încă o persoană
jumătate de la Plopșoru, fratimiu și fimiu. Am un băiețel de 8 ani jumătate care se duce și el în parc,
așteaptă să vină vacanța mare să se ducă și el în parc la mamaia lui la țară, cum marea majoritate de
aici am petrecut vacanțele la țară, daia și suntem sănătoși, unii mai puțin mintal, dar așa fizic
suntem sănătoși, ne-am dus toți la sapă la rădăcină și am crescut mari. Și acum ce face copilul meu,
vine și el la țară, pe drum uite așa pietre, merge cu bicicleta cade copilul, “Stai tati că ne-a promis
primarul, cine e primarul? Uite ăsta frumosul”
Domnul Primar: Cine a pus pietrele alea pe drumul ăla?
Din sală: Gebega.
Domnul Primar: Gebega? El așa cu mâna lui le-a pus?
Domnul Corin Preda: Nu știu... eu vorbesc de cine era primar, nici consilierii nu îi știu de atunci.
Asta mi-e sfânta cruce dacă știu cine era atunci.
Domnul Primar: A, am crezut că știi.
Domnul Corin Preda: Băi eu vă spun ce știu, eu vă spun și eu ce spun de 1 an jumătate-doi.
Domnul Primar: Da nu poți să te interesezi așa cine a făcut lucrarea aia?
Domnul Corin Preda: Da nu am timp să mă interesez...
Domnul Primar: A, asta nu te interesează.
Domnul Corin Preda: Nu îmi place să manânc banii statului, nu vreau să mă bag, eu sunt șmecher
fac afaceri pe treaba mea, nu sunt milog nici cerșetor, sunt capabil mă descurc pe drumul meu în
viață, nu aștept să îmi iau bani din...păcălesc cu o chiziție.
Concluzia e clar măi băieți, domnul primar știe foarte bine, i–am explicat și eu, a stat parcul de la
Plopșoru vreo 2-3 ani fără balansoar, domnul Mihai Petre aici de față, l-a sudat dânsul cu tata era sa dus în parc și a sudat balansoarul după 2 ani. Acum lipsesc 2 lagăne, băi dacă vouă vi se pare greu
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din ăia 50.000-100.000 care bă înțelegem și scuza voastră, și a consilierilor și a primarului, că
depindeți de niște oameni de la Giurgiu, mai mari ierarhic decât voi, bă da să nu vă lase să
cumpărați 2 leagăne, mă 2 lanțuri cu o placă să se dea copilul ăla în leagăn, să nu fi capabil să pui
ăla și să vi să țipi în fața la oameni?
Domnul primar: Lasă-mă să vedem de cine depindem noi așa ?
Domnul Corin Preda: De partidele de la Giurgiu.
Domnul primar: Cu ce depind de partidele de la Giurgiu ca să cumpăr 2 leagăne? Că nu îneleg asta.
Domnul Corin Preda: Păi asta am înțeles de la tine Florine, în ședințe spui că nu te lasă Toma Petcu,
că nu te lasă nu știu cine. Chiar nu te lasă Toma Petcu să pui 2 leagăne? Măi Florine ....
Domnul primar: Ca să cumperi 2 leagăne trebuie să faci o achiziție.
Domnul Corin Preda: Și de ce nu ai făcut?
Domnul primar: Pentru că durează domne, nu se face de azi pe mâine.
Domnul Corin Preda: Să pui 2 leagăne te chinui să faci o achiziție? Pui dacă ai pus ședință după
ședință .
Domnul primar: Eu vin și îți arăt cu documente de când am făcut.
Domnul Corin Preda: Măi Florine numai îmi arăta mă, fă mă faptele alea, pune mă leagănele alea.
La Giurgiu sunt baieți de 15-16 ani rupe leagănu și a doua zi pac a pus leagănul la loc.
Domnul primar: Pe voi nu vă interesează decât să fiți contra, atât!
Domnul Corin Preda: Da mă, sunt Gică-contra până faci ceva, ți-am spus, mi-ai răspuns și mie la
problema cu leagănele?
Domnul primar: Nu pot să-ți dau un termen..
Domnul Corin Preda: Când? Când se termină vacanța?
Domnul primar: Am inițiat să vină, poate să vină peste o zi sau peste o săptămâna
Doamna secretar: Sunt comandate, le așteptăm.
Domnul Buzică: Da, în octombrie vine.
Domnul primar: Te rog eu, interesează-te cine a făcut lucrarea aia pe drumul comunal.
Domnul Corin Preda: Stați mă oameni buni, bă mă lăsați mă să spun ? Că uite băiatu ăla spune că
am pe nu știu cine în spate, bă eu nu am pe nimeni în spate mă deci să vă fie clar!
Domnul primar: Corin, ăsta este un punct de vedere al tău și eu ți-am răspuns, următorul punct.
Domnul Corin Preda: Următorul punct. Ai făcut pe facebook o întreagă campanie că nu vin
consilierii la ședință și aveai 3 mari proiecte foarte importante, inițiator primarul comunei Daia -
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Adrian Florin Șerban. De ce la ședința asta, tu din propria inițiativă retragi repede proiectul care ți
se părea ție..
Domnul primar: De ce? Pentru că trebuia să treacă printr-o comisie!
Domnul Corin Preda: De ce nu a trecut până acum? De ce ai mințit cetățenii că nu vin consilierii să
îți voteze proiectul care tu nu îl aveai în ordine?
Domnul primar: Nu am avut ședința ordinară cu buldoexcavator.
Domnul Corin Preda: V-am întrebat eu personal pe dvs., mi-ați reproșat data trecută, cum ați spus și
pe facebook, că nu se face terenul că nu știu ce, în fine încheiem și subiectul ăla, și mi-ai spus,
“Corine am anexat aici în spate foi cu nu știu câte,700 de milioane costa terenul ăla. „ și am spus
Florine hai să luăm la Dedeman, e 30 de milioane, îl schimbăm la 2-3 ani..
Domnul primar: Dar chiar credeți că banii ăștia se cheltuie așa cum vrei tu acasă la tine ? Ce este 30
de milioane?
Domnul Corin Preda: 3.000 de lei gazonul, gazon artificial, și îți dă consilierii votul lor să schimbi
la 2-3 ani mereu. Și încă ceva. Te-am intrebat personal: “ Domn Primar, cu ăia 8 miliarde, când dai
drumu la treaba?” Mi-ai spus mie personal: “Corine, nu o să fac niciodată ce au votat consilerii“?
Domnul Buzică Mihai: Bravo Corine!!
Domnul primar: Nu este adevărat asta!
Domnul Corin Preda: Domnule Primar, mi-ai spus: “Niciodată nu o să fac ce au votat ei“.
Domnul primar: Am spus că nu pot să fac pentru că nu am cum să fac! Ca să fac un proiect trebuie
să îl fac de la 0 și să fie până într-un km. Un km unde îl fac? În Dăița, Plopșoru sau Daia?
Domnul Corin Preda: Florine, cetățenii nu vor 1 km de asfalt, cetățeni vor după ploaie, se strâng
niște ochiuri de apă prin gropi, dacă mergi după ploaie....
Domnul primar: Răspunsul îl ai în 2020 iunie. Atunci, mă votezi sau nu..... și gata, ce să mai...
Ia cuvântul domnul Mihai Buzică care îi solicită domnului primar, în scris:
- factura cu prețul lucrărilor la drumuri cu autogrederului;
- situația cu privire la accesarea proiectelor europene.
Nu mai sunt alte discuții și domnul Mihai Buzică declară ședința închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

BUZICĂ MIHAI

BREBENEL AURELIA
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