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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

Comuna Daia, județul Giurgiu, șos. București, nr.180, tel/fax: 0246244085, e-mail: 

contact@primaria-daia.ro, CUI 5123675 

Proces-verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia, judeţul Giurgiu, din data de 

19.12.2018 

 

 

             Încheiat astăzi, 19.12.2018 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia,  

care se desfășoară la sediul Şcolii Gimnaziale nr.1 Daia, domnii consilieri fiind convocați prin 

dispoziția nr. 274/13.12.2018. 

Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, şi următorii salariați din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului: doamna Șotrin Raluca-Nicoleta, doamna Covei Mariana, 

dra. Buradel Roxana, domnul Vasile Gabriel, precum şi domnul Chivu Dragoș-George.  

Secretarul comunei, Brebenel Aurelia, anunţă faptul că şedinţa este legal constituită, fiind 

prezenţi toți cei 8 consilieri în funcție, și anume: Buzica Mihai, Dragomir Marius, Iordache Nicolae, 

Mihai Petre, Nitu Petre, Stanciu Costică,Ghidănac Fănel şi Tănase Ionel. 

Domnul Primar: Bună seara, bine ați venit! Le mulțumesc domnilor din sală pentru că sunt 

interesați să vadă ce se întâmplă în comuna noastră, domnilor consilieri că sunt prezenți. Înainte de 

ședința asta am avut discuții cu toți consilierii și am căzut de comun acord să nu mai se întâmple ce 

s-a întâmplat până acum în ședințele de consiliu. Astăzi o să vedem dacă se va întâmpla așa, dacă 

toți suntem de acord să mergem în aceeași direcție pentru comuna noastră. Niciunul dintre dânșii 

nu au spus că vreun punct de pe ordinea de zi este împotriva comunei noastre, sau pentru cineva 

anume. Toate sunt spre binele comunei. De asta o să vedem dacă le trecem sau nu le trecem pe toate. 

Consilier Marius Dragomir: Tu spui că noi am spus că o să le trecem pe toate, dar au fost niste 

negocieri care nu s-au încheiat prea bine. Dacă domnul primar respectă ce  s-a negociat, noi o să le 

trecem. 

Domnul Primar: Am spus așa: că toate proiecte de hotârâre de pe ordinea de zi sunt pentru comuna 

noastră și cetățenii noștri, daca e vreunul care nu, vă rog să argumentați si il dezbatem că de-aia e 

ședință de consiliu. Eu consider că toate sunt puse acolo spre binele nostru dacă nu, il picăm, il dam 

la o parte, vedem din ce motiv, şi motivăm. De asta suntem aici, nu? Dacă nu ne convine modificăm! 

Trebuie să ajungem la un numitor comun.  Eu am fost obligat să pun aceste puncte pe ordinea de zi 

pentru că, consider că e mai bine așa pt. comuna noastră.  

Venim după o perioadă de 5 luni, 6 luni, în care nu am mai avut ședință de consiliu, știți cu 

toții, pentru că s-au întrunit condițiile de dizolvare a consiliului local. Instanța a hotărât că nu. O să 

vedem de ce, motivarea instanței, dacă este întemeiată sau nu este întemeiată. Din punctul nostru 

de vedere al primăriei, al oamenilor care lucrează, care știu să interpreteze o lege, al prefecturii, s-

au îndeplinit. Instanța a zis că nu… O să vedem la motivare de ce și atunci putem să contestăm sau 

nu. 

Consilier Marius Dragomir: Păi înseamnă că ședința asta nu e in ordine cu ea, de ce o facem? 

Domnul Primar: O facem pentru că avem o hotărâre definitivă. 

Consilier Marius Dragomir: Ați primit hârtia pentru hotărâre? 

Domnul Primar: Este făcută publică hotărârea, ni s-a dat soluția… 

Doamna secretar: Este pe site. 

Domnul consilier Marius Dragomir: Se poate contesta… 

Domnul Primar: Să o conteste cine vrea! Asta e. Dacă în continuare contestăm ceea ce vrem să 

facem bine … 

Consilier Marius Dragomir: Oricine poate să conteste! 

Doamna secretar:Am înțeles, noi ca primărie nu o contestăm.  
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Domnul Primar: Este o hotărâre. 

Doamna secretar: Ea produce efecte, doar dacă se pronunta  o noua hotarare prin care se ataca si 

se constatată ca aia a fost nelegală în condițiile alea putem discuta despre… Este definitivă.  

Domnul Primar: Mai departe, nu avem președinte de ședință, primul punct asta va fi. Daca doriți 

să citesc ordinea de zi o citesc ca să o audă și domnii din sală  că dvs. stiti ordinea de zi, domnii 

consilieri, dar e bine să știe și persoanele prezente ce dezbatem astăzi: 

Domnul primar citeste ordinea de zi care are următoarele puncte: 

1.  Alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2018-februarie 2019. 

2. Modificarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de consilieri. 

3. Încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Tudorache Marin şi declararea 

locului de consilier local vacant. 

4. Validarea mandatului de consilier al domnului Stancu Gheorghe. 

5. Validarea mandatului de consilier al domnului Ștefan Ion. 

6. Aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia 

pentru trimestrul II al anului 2018. 

7. Aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia 

pentru trimestrul III al anului 2018. 

8. Validarea dispoziţiilor primarului comunei emise în perioada 21.09.2018-

10.12.2018 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 

2018 al comunei Daia, judetul Giurgiu și estimarile pentru anii 2019 – 2021. 

9. Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al comunei Daia, 

judetul Giurgiu și estimările pentru anii 2019 – 2021. 

10. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 

11. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, 

judeţul Giurgiu. 

12. Aprobarea Regulamentului - cadru referitor la închirierea/concesionarea bunurilor 

imobile aparținând domeniului public/privat al comunei Daia, judeţul Giurgiu. 

13. Constatarea trecerii unui bun imobil în domeniul privat al comunei Daia, judeţul 

Giurgiu.  

14. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici conform devizului general actualizat 

privind obiectivul de investiţii „Modernizare DC 95, comuna Daia, sat.Plopşoru” 

15. Aprobarea documentaţiei de atribuire şi demararea achiziționării unui buldoexcavator 

prin contract de leasing, prin procedura simplificată. 

16.  Modificarea H.C.L. al comunei Daia nr. 63/15.11.2017 şi a H.C.L. al comunei Daia nr. 

20/28.02.2018 referitoare la obiectivul de investiții „ Reabilitare/modernizare şi 

construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte pentru Grădinița nr.2 

Plopșoru, judeţul Giurgiu”. 

17. Modificarea H.C.L. al comunei Daia nr. 62/15.11.2017 şi a H.C.L. al comunei Daia nr. 

21/28.02.2018 referitoare la obiectivul de investiții „ Reabilitare/modernizare şi 

construire grup sanitar, centrală termică, împrejmuire şi amenajare curte pentru Şcoala 

Gimnazială nr.1 din comuna Daia, judeţul Giurgiu”. 

18. Acordarea de premii elevilor Şcolii Gimnaziale nr.1 Daia care au obţinut rezultate 

deosebite la învăţătură în anul şcolar 2017-2018.  

19. Acordarea unor forme de sprijin financiar unitaților de cult din comuna Daia, județul 

Giurgiu. 

20.  Retragerea oraşului Mihăileşti din Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Iluminat 

Public Eficient”. 

 

           II. Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. 

 

Doamna secretar: Deci, trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Supunem aprobării ordinea de 

zi a ședinței ordinare.  

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate. 

Domnul consilier Mihai Buzică: Doamna secretară, am avut o înțelegere, dacă o respectăm bine, 

dacă nu, iar plec. Doamna secretară dumneata conduci ședința!! 

Doamna secretar: Eu nu o conduc decat până alegeti președintele. 
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Domnul consilier Mihai Buzică: Până vine președintele. 

Doamna secretar: Atât! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Mergem pe lege. 

Doamna secretar: Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. 

Domnul consilier Mihai Buzică îl propune pe Stanciu Costică pentru a deveni președinte de ședință, 

iar domnul consilier Tănase Ionel îl propune pe domnul Nițu  Petre. 

Doamna secretar: Pentru adoptarea acestui proiect de hotârâre sunt necesarae 5 voturi. Astea sunt 

toate propunerile? Cine este pentru domnul Stanciu? 

Domnul consilier Stanciu Costică primește un număr de 4 voturi, iar  domnul consilier Nițu Petre 

tot un număr de 4 voturi.  Deoarece nu se poate alege președintele în aceste condiții, domna secretar 

le sugerează domnilor consilieri să se gândească și să ia o hotârâre. 

Domnul Primar: De la primul punct de pe ordinea de zi se vede bunăvoința domnilor consilieri. 

Este posibil să nu se țină ședința. 

Domnul Tănase Ionel: Să trecem să conducă ședința decanul de vârstă. 

Doamna secretar: Nu putem să facem lucrul acesta pentru că nu suntem într-o ședință de 

constituire. Decanul conduce doar atunci cand spune legea. Noi suntem un consiliu deja validat, 

deci nu se poate să aplicăm ceva ce nu se aplică la momentul acesta. Trebuie să alegeți un consilier 

pe o durată de 3 luni cu cel puțin 5 voturi. 

Domnul consilier Tănase Ionel vine cu o altă propunere și anume domnul consilier Marius 

Dragomir, însă acesta spune că nu poate din motive medicale.  

Doamna secretar: Deci vreți să tinem cont de a 3 a propunere și să se voteze numirea domnului 

Dragomir? 

Domnul consilier Buzică Mihai: Da de ce nu vrea ei să voteze? 

Domnul consilier Tănase Ionel își retrage propunerea și se ia reia votul. Domnul consilier Stanciu 

Costică este ales președinte de ședință cu un număr de : 

7 voturi PENTRU (Buzica Mihai, Dragomir Marius, Mihai Petre, Nitu Petre, Stanciu 

Costică,Ghidănac Fănel şi Tănase Ionel.) 

1 ABȚINERE – ( Iordache Nicolae). 

 

Doamna secretar: Domnul Stanciu Costică sunteți președinte de șerdință pentru următoarele 3 luni, 

vă rog să veniți aici. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Deci supune la vot procesul verbal al ședinței 

extraordinare din data de 28.06.2018. Cine este pentru: 

Procesul verbal al  ședinței extraordinare din 28.06.2018 este votat cu un număr de: 

7 voturi PENTRU (Buzica Mihai, Dragomir Marius, Mihai Petre, Nitu Petre, Stanciu Costică, 

şi Tănase Ionel) 

1 ABȚINERE (Ghidănac Fănel). 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Trecem la ședința de astăzi. Întrucât toate 

punctele au fost discutate în ședințele de comisii, nu mai avem ce discuții să facem acum. Nu trebuie 

decât să supunem la vot, fără gălăgie, vă rog frumos, ceilalți care nu aveți treabă cu consiliul să 

ascultați. Punctul nr. 2: Modificarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de consilieri. 

Se supune la vot, cine este pentru? 

4 voturi PENTRU (Ghidănac Fănel, Iordache Nicolae, Nitu Petre, Tănase Ionel) 

4 ABȚINERI (Buzica Mihai, Dragomir Marius, Mihai, Petre Stanciu Costică) 

 

Doamna secretar: 5 voturi vor trebui pentru modificarea componenței comisiei de validare. 

Domnul consilier Mihai Buzică: Întrucât există pe rolul judecătoriei un proces în legătură cu...deci 

puteți să și menționați, deci nu pot să... 

Doamna secretar: Am înțeles. Mă văd obligată să vă repet că, atunci când o hotărâre este atacată 

în contencios nu este voie să dăm o hotărâre cu același conținut. Deci nu este nelegal să adoptați o 

hotărâre  de consiliu cu privire la componența comisiei de validare care să aibă cu totul alți membri, 

scrie asta, v-am scris în referat, scrie și în constituție și în contencios mai ales. 

Domnul consilier Mihai Buzică: Și dacă instanța spune că nu ați avut dreptate? Ce faceți?  

Doamna secretar: Nu are cum să spună.... 

Domnul consilier Mihai Buzică: Da de unde știi dumneata? 
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Doamna secretar: Am înteles. Deci 4 la 4. Domnul Stanciu se abține, și ceilalți? Vă abțineți sau  

sunteți împotriva? 

Domnul consilier Mihai Buzică: Tot la fel, ne abținem, așteptăm motivarea instanței. 

Doamna secretar: Deci se abțin în așteptarea sentinței.  

 Domnul primar: Eu vreau să menționez că se poate alege o altă comisie, cu o altă componență, 

iar domnii nu vor să facă treaba asta.  Putem să facem altă comisie, dar nu dorim să facem.  

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 3 Încetarea de drept a mandatului de 

consilier al domnului Tudorache Marin şi declararea locului de consilier local vacant. 

Domnul consilier Mihai Buzică: Nu mai are rost că nu e comisie. Gata. 

Doamna secretar: Nu, asta nu are legătură cu comisia, nu analizează nimeni demisia. Demisia unei 

persoane este un act de voință unilateral. Ăsta nu trebuie să il aprobăm. Doar luam act de ce a zis 

domnul Tudorache.  

Domnul consilier Mihai Buzică: Mă scuzați! 

Domnul primar: Sunt îndeplinite toate condițiile, demisia o avem depusă, tot ce trebuie. 

Domnul consilier Marius Dragomir: Nu are cod numeric personal. 

Doamna secretar: Nu are cel de pe site. Nu are la niciunul, pentru că ce v-am trimis dvs., am pus 

si pe site. Nu punem CNP-ul, de când cu regulamentul, dar este la mapă cu CNP, evident. 

Domnul consilier Mihai Buzică: Vreau să iau și eu cuvântul. Avem aici legea consiliului local, 

datorita la asta am câștigat procesul cu dizolvarea consiliului și aici scrie clar:  Consilierul care își 

dă demisia, își dă demisia la președintele de ședință și se face …nu la domnul primar, scrie clar! 

Când se face cererea conform articolului de aici nu avem o problemă. 

Doamna secretar: Deci, domnul Tudorache și-a dat demisia. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Nu ați înțeles, el a făcut adresa către primar nu 

către consiliul local. 

Doamna secretar:  Și cine este inițiatorul proiectelor de hotărâre? 

Domnul consilier Mihai Buzică: Spune aici doamna secretară. 

Doamna secretar: Acum ce să facem? Îl căutăm în strinătate? 

Domnul consilier Mihai Buzică: Nu e treaba noastră.  Ce să ii fac eu? Dacă așa spune legea aici?  

Așa spune legea spune că demisia se dă la președintele de ședință și consiliul ia act si face proiect 

pentru.. 

Doamna secretar: Asta am făcut. 

Domnul consilier Mihai Buzică: Da. Punct! El s-a adresat la altcineva. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Gata, nu mai facem discuții supunem la vot  

încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Tudorache Marin. Cine este pentru? 

4 voturi PENTRU (Ghidănac Fănel Iordache Nicolae Nitu Petre Tănase Ionel) 

4 ABȚINERI (Buzica Mihai, Dragomir Marius, Mihai Petre Stanciu Costică) 

Proiectul nu a fost aprobat 

Domnul Primar: Este supusă consiliului local. V-am adus-o în fața dumneavostră. E obligația 

dvs.să luați act de ea. Eu am luat act de ea, eu am prezentat-o, v-am adus-o dvs. Despre asta e vorba. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Întrucât nu avem comisie și demisia domnului 

Tudorache Marin nu s-a acceptat, trecem peste punctele 4 și 5 (Validarea mandatului de consilier al 

domnului Stancu Gheorghe și Validarea mandatului de consilier al domnului Ștefan Ion.).  

Mergem la punctul 6- Aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Daia pentru trimestrul II al anului 2018. Supunem la vot. Cine este pentru? 

Se votează în UNANIMITATE. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 7- Aprobarea contului de execuție a 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pentru trimestrul III al anului 2018. 

Supunem la vot. Cine este pentru? 

Se votează în UNANIMITATE. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 8- Validarea dispoziţiilor primarului 

comunei emise în perioada 21.09.2018-10.12.2018 cu privire la rectificarea bugetului local 

de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al comunei Daia, judetul Giurgiu și estimarile pentru anii 

2019 – 2021. Supunem la vot. Cine este pentru? 

5voturi PENTRU (Ghidănac Fănel, Stanciu Costică, Iordache Niculaie, Tănase Ionel, Nițu Petre) 

3ABȚINERI (Buzică Mihai, Dragomir Marius, Mihai Petre). 

Proiectul a fost adoptat 
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Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 9- Rectificarea bugetului local de 

venituri și cheltuieli pe anul 2018 al comunei Daia, judetul Giurgiu și estimările pentru anii 

2019 – 2021. Supunem la vot. Cine este pentru? 

Doamna contabil: Vreau să spun că aici am prins și pentru prime la fotbaliști. Că rămăsese că vă 

spun dacă avem prevedere sau nu.  

Doamna secretar: Deci, cine este pentru? Trebuie să fie la fel, 5 voturi, majoritatea consilierilor în 

funcție. Ați avut comisie, dacă mai doriți să adresați întrebări ca să vă fie clar bugetul, doamna 

contabil este aici. 

Doamna contabil: La comisii am discutat că 100 de lei de fotbalist. 

Domnul consilier Marius Dragomir: Păi nu trebuia proiect făcut? 

Doamna contabil: Nu. Am prevăzut în buget. 

Domnul consilier Marius Dragomir: Păi și pe urmă ce facem, aprobăm proiectul? 

Doamna secretar: Nu. Aprobați bugetul, aprobați și cheltuiala implicit. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Vreau să iau și eu cuvântul. În legătură cu fotbaliștii, trebuie să 

ne întâlnim consiliul și cu băieții ăștia care joacă fotbal, în ianuarie, pentru că prea multe vorbe s-a 

spus în spatele nostrum, că nu am vrut să le dăm ce au solicitat ei. Să dezbatem cu ei în ianurie, să 

supunem la vot, am găsit și alte variante în care poate să se dezbrace și ei civilizat, să nu mai fie în 

curtea școlii, doar domnul primar rămâne să facă achiziția, da? Și atunci o să avem și o propunere 

de premiere și pentru ei, în luna ianurie dezbatem cu ei, care vrea să vină, discută cu consiliu, eu 

așa zic că este mai normal și atunci să propunem și pentru ei o sumă de bani cât se cuvine acum că 

e meritul lor că iși rupe picioarele… 

Domnul consilier  Tănase Ionel: Păi anul ăsta, că e de anul nou. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Domnul Tănase, dumneata ca președinte al comisiei de sport, 

trebuia să ai inițiativă.  

Domul Primar: Bugetul a fost făcut în forma asta cu 2.500 lei pentru fotbaliști, dacă nu aprobăm 

bugetul în forma asta, nu o să mai putem să facem nici o plată până vineri care e ultima zi. Nu o să 

mai avem timp să facem nimic. Doamna contabil asta spune. Îl aprobăm așa nu le dăm nicio sumă 

la fotbaliști, ăia 2.500 lei la anul în excedent și cu asta basta, dacă nu vreți să le dăm. 

Doamna contabil: Tocmai de asta am și spus, pentru că nu vreau să existe discuții, mi-a zis daca 

pot să prevăd, asta nu inseamnă că și cheltuim, sau le dăm fotbaliștilor, ca să se știe că dăm 100 de 

lei de fiecare fotbalist. 

Domnul primar: Nu mai are timp să mai rectifice bugetul, să îl mai încarce, să mai aprobe, că nu 

vrem noi! Dacă nu puneam 2.500 de lei spuneau că nu am ținut cont de propunerea lor. 

Doamna contabil: Păi sunt două variante, ori aprobă așa și nu plătim, ori aprobă și plătim! 

Domnul consilier Buzică Mihai: Eu am propus altceva, facem bugetul pe 2019 și le dă și bani… 

Doamna contabil: Deci se aprobă așa cum am prevăzut, dar nu se cheltuie? 

Domnul consilier Marius Dragomir: Propun să le dăm mai mult că reprezintă comuna. 

Doamna contabil: Puteți să le dați în 2019, acum la sfârșit de an, mai sunt 2 zile...  

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2018 al comunei Daia, judetul Giurgiu și estimările pentru anii 2019 – 2021.Cine 

este pentru? 

4 voturi PENTRU (Ghidănac Fănel, Nițu Petre, Iordache Nicolae, Tănase Ionel). 

Domnul primar: Nu trece bugetul. 

Domnul primar: Încă o data, o dovadă de bună voință a domnilor consilieri. 

Doamna secretar: Fără 5 voturi nu trece. Stați puțin, noi vă rugăm, că suntem aici pentru dvs., să 

ne spuneți ce nu vă convine din bugetul asta? 

Domnul consilier Marius Dragomir: Propun să le dăm câte 5 milioane la fotbalist. 

Doamna contabil: Trebuia să rămâi în comisie si să spui atunci că e ultima seară în care pot depune 

bugetul. Bine atunci, aprobați așa și nu dăm banii anul ăsta, 100 de lei de fiecare. Deci, dacă nu se 

depune bugetul anul ăsta, acum în seara asta, vineri e ultima zi de plată. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Și dacă nu se întrunea ședința ce făceai? 
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Doamna contabil: Nu se întrunea aveam și eu motiv. Am 4 facturi neachitate la gunoi. De ce am 

pus sedinta? Eu m-am zbătut foarte mult să fie pe 19, am stat până seara târziu la primărie să fac 

materialele. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Dacă nu se câștiga procesul ce făcea? 

Doamna contabil: Spune-ți, ce nu vă convine la bugetul ăsta? Eu îl rectific așa cum vreți voi.  

Domnul primar: Haideți să vedem ce nu vă convine. 

Domnul consilier Marius Dragomir: Mie mi se pare prea puțin. 

Doamna contabil: Da-ți-mi voie să vă explic: depinde de bugetul ăsta să plătesc contribuțiile la 

salarii, dacă nu le plătesc vom avea penalizări. 

Doamna secretar: Și la persoanele cu handicap și la indemnizații... 

Domnul consilier Buzică Mihai: Doamna secretară dar cum e posibil ca dumneata să spui chestiile 

astea când s-a pierdut 15.000 de euro pentru școala asta și ați trimis o adresă că nu sunteți parte din 

proiect. Știe oamenii ăștia? Nu stie…A făcut adresă către Consiliul Local și dvs. ați luat-o în numele 

primăriei. 

Doamna secretar: Nu putem plati daca nu suntem parte in proiect. Eu nu eram cand s-au facut 

documentele. 

Doamna contabil: Bine, 500 de lei de fiecare e bine? 10.000 de lei. Deci, vor o sumă mai mare 

pentrru fotbaliști, în cazul asta o să fie proiect de hotărâre suplimentat. Pentru fiecare câte 500 de 

lei. Eu am prevăzut. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Eu întreb dacă știe vreun consilier de unde s-a scos banii din ce 

capitol s-a scos și unde s-a băgat. Consilierii care au semnat dacă știu din ce capitol s-au scos banii 

și unde s-a băgat. Nu stie nimeni. 

Doamna contabil: Păi nu s-au scos. 

Domnul consilier Buzică Mihai: E na! 

Doamna contabil: Am primit bani și i-am pus în buget, deci bugetul a crescut. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Cu ce? Cu 40 de lei? 

Domnul consilier Marius Dragomir: 44 mii de lei. 

Doamna contabil: Și ăia, și 36.000 și plus ce am mai primit din impozitul pe venit de la societăți, 

venituri din închirieri. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Dacă era transparență și lucrați corect, cum s-a votat rectificările 

de buget astea toate, așa aveați și cu ăsta. 

Doamna secretar: Dar nu se găsesc în bugetul afișat și transmis domnilor consilieri?  

Domnul consilier Buzică Mihai: Cum astea au fost aprobate și votate, așa se aproba și ăsta. Dar 

forțați mâna, domnule primar, așa a forțat-o și foștii primari și acuma vii și spui: are 13 milioane, 

are 8 milioane…. trebuie să mergem la proces. 

Doamna contabil: Numai puțin, hai să nu ne mai certăm că nu este cazul acum să ne facem de râs 

peste tot că nu am depus un buget și că nu putem să plătim. Spune-mi ce nu ai înțeles din buget. Eu 

de asta am venit la ședință. Care sunt propunerile, cum vreți să fie rectificat? 

Domnul consilier Buzică Mihai: Dar s-a votat. S-a votat. De ce mai stăm? 

Domnul Primar: Bugetul primăriei nu trece mai departe, nu îl validăm, nu putem să mai facem 

nimic, mergem noaptea pe întuneric că nu mai avem cu ce să plătim curentul, nu mai avem pentru 

nimic. Zero! Nu ați înțeles, despre asta e vorba! Pentru că nu vrem 100 de lei şi vrem 500 de lei, e 

un motiv. Haideți să facem 500 de lei de fotbalist! Alt motiv? Mai avem? 

Doamna contabil:  Sunt 2 variante, votează așa cu prevedere și nu se iniţiază cheltuiala, sau.. 

Domnul Primar: Avem variante, doamna contabil spune așa, votăm bugetul așa cum e el, cu 100 

de lei, dar fotbaliștilor nu le dam banii, și votăm bugetul exact așa cum a fost. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Domnu primar e proiect făcut ca să aloce bani la băieții ăștia? 

Domnul Primar: Domnule, e prevedere bugetară. Vreau să mai văd un motiv pentru care sunteți 

împotrivă, haide, nea Petrică că și mata ai administrație, ai 6 ani de zile. 

Domnul consilier Mihai Petre: Eu propun așa cum a spus și domnul Marius, 5 milioane pentru 

fiecare. 

Domnul Primar: Ăsta a fost motivul. Zi alt motiv. 

Domnul consilier Mihai Petre: Păi ăsta a fost motivul, altul care? 
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Domnul Primar: A picat motivul ăsta. Ei nu mai vor banii, banii se duc în excedent, în ianurie, 

februarie le dăm banii. Alt motiv? 

Domnul consilier Buzică Mihai: Votez bugetu și rămâne banii? Dacă îl votez e votat. 

Doamna contabil: Auziți domnule primar. Vrea să le dam 500 de lei, modific bugetul, sa fie 500 

de lei de fotbalist. 

Domnul Primar:  Le dăm 500 de lei, votăm modificarea la 500 de lei supunem la vot, dacă ăsta 

este mărul discordiei. Supunem la vot bugetul și le dăm și banii mâine, poimâine, când putem să îi 

scoatem. 

Se supune la vot Proiectul de hotărâre  nr. 9 privind  Rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2018 al comunei Daia, judetul Giurgiu și estimările pentru anii 2019 – 2021, cu 

următorul amendament: Alocarea sumei de 500 de lei în locul sumei de 100 de lei pentru fiecare 

fotbalist.  

Proiectul este votat în unanimitate. 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 10- Stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul fiscal 2019. Cine este pentru? 

Domnul consilier Buzică Mihai: Dacă suntem la capitolul ăsta și avem și un reprezentant, vreau 

să îi adresez o întrebare: Se modifică impozitele pe 2019? 

Doamna Mariana Covei, inspector fiscal: Nu se modifică, rămâne la nivelul anului 2018. 

Doamna secretar: Așa, și ce trebuie să mai audă toată lumea, despre instituirea taxei speciale pentru 

salubritate de 5 lei/ persoană, taxă specială conform Codului fiscal şi legii speciale, ca să 

suplimentăm și costurile suportate de primărie. 

Domnul primar: Să putem să înregistrăm și în programul de taxe și impozite, și cu siguranță în 

următoarea lună se va mări taxa de habitat și va trece de la 3 lei la 4 lei, 5 lei cât o să se stabilească. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supunem la vot! Cine este pentru? 

Proiectul este votat în unanimitate. 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 11- Modificarea statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, judeţul Giurgiu. Supunem la vot! Cine 

este pentru? 

Doamna secretar: 1,2,3,4,..... trebuie să fie 5 voturi. Spune-ți! Ca să vă lămurim! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Asta să o amânăm pentru ianuarie! 

Doamna secretar: Deci, este un salariat care este deja de o jumătate de an pe salariu de debutant 

pentru că legea nu a avut consiliu și legea spune că trebuie să treacă la asistent. 

Domnul Primar (Șerban Adrian-Florin): Salariatul respectiv este în sală și vă scrie toate procesele 

verbale de la toate ședințele! 

Domnul consilier Mihai Buzică: De la 1 ianuarie o să o facem și pe asta! 

Doamna secretar : Dar trebuia imediat ce a făcut 6 luni! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Nu este vina noastră! 

Doamna secretar: Ba da! Nu s-au ținut ședințele la care a fost propus proiectul de hotârâre.  

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Deci eu sunt pentru! A lucrat 6 luni de zile și 

acum trebuie să treacă la asistent. Deci avem 5 acum! Nu este nici-o problema! Eu aici nu 

înțelesesem!  

5voturi PENTRU (Ghidănac Fănel, Stanciu Costică, Iordache Niculaie, Tănase Ionel, Nițu Petre) 

3ABȚINERI (Buzică Mihai, Dragomir Marius, Mihai Petre). 

Proiectul a fost adoptat 

 

Domnul consilier Mihai Buzică:  Cu motivația că era necesar în luna ianuarie! 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 12- Aprobarea Regulamentului - cadru 

referitor la închirierea/concesionarea bunurilor imobile aparținând domeniului public/privat 

al comunei Daia, judeţul Giurgiu. Sunt ceva nelămuriri, discuții la acest punct? Supunem la vot! 

Cine este pentru? 

Doamna secretar: Deci, Tănase, Iordache, Nițu, Ghidănac! Acest proiect nu trece! 
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Domnul Primar: În concluzie, acest punct nu trece și nu putem închiria terenuri arabile și nu le 

putem concesiona persoanelor care vor să închirieze, să concesioneze. Acum nu facem decât să 

aprobăm un regulament și atât. 

Domnul consilier Mihai Petre: Am înțeles că nu a-ți mai reînoit contractele care le-au mai avut. 

Doamna secretar: Nu se mai reînnoiesc contractele, trebuie să facem din nou închirierea! Au fost 

legale contractele și au fost prelungite pentru ultima dată. Trebuie organizată din nou o licitație, 

prețul era prea mic, trebuie să facem evaluarea terenurilor arabile. 

Domnul consilier Mihai Petre: Nu se putea consemna asta în contractele vechi, că se modifică 

prețul? 

Doamna secretar: Vechile contracte nu mai sunt valabile, gata, am avut și control de la prefectură 

pe tema asta. 

Domnul consilier Mihai Petre: Mă scuzați că vă întrerup! Sunt foarte mulți oameni care m-au tot 

întrebat de ce? Noi am mai făcut contracte și am încercat să le zic: bă fraților o să se scumpească! 

Nu e nicio problemă! Dar trebuia să se specifice acolo în contract prețurile vor crește între și între! 

Doamna secretar: Deci aceste contracte nu sunt făcute de mine! Ele au fost făcute de foarte multă 

vreme. Când am venit în 2017 am văzut raport de control de la prefectură, ca urmare nu se mai 

poate și trebuiesc din nou scoase la licitație. 

Domnul Primar: Regulamentul trebuie supus la vot, nu avem regulament, nu putem să închiriem! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Deci noi ca consiliu putem să atribuim la o comisie de urbanism 

și problema cu terenurile. Cum e o comisie agricolă să constituim, să analizăm situația pentru toată 

lumea asta care vorbește pe la colțuri vrute și nevrute, vorba lui Nea Petrică. Hai să facem o comisie 

să analizăm și noi și o facem în ianuarie. 

Doamna secretar: Foarte bine! Consiliul poate să constituie o comisie specială formată din 

specialiști şi consilieri. Asta este cea mai mică problemă. Domnule Buzică, dumneavoastră ați citit 

materialul! 

Domnul consilier Mihai Buzică: L-am citit doamnă! 

Doamna secretar: Foarte bine! Acest regulament nu înseamnă că mâine s-a închiriat! Acestea sunt 

doar niște reguli! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Facem o comisie să eliminăm orice suspiciune, ca să nu mai strige 

nimeni pe la colțuri! 

4 voturi PENTRU (Ghidănac Fănel Iordache Nicolae Nitu Petre Tănase Ionel) 

4 ABȚINERI (Buzica Mihai, Dragomir Marius, Mihai Petre Stanciu Costică) 

Proiectul nu a fost aprobat 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 13- Constatarea trecerii unui bun 

imobil în domeniul privat al comunei Daia, judeţul Giurgiu. Supunem la vot! Cine este pentru? 

Domnul consilier Mihai Buzică: Aici același lucru propun, e comisie, se dezbate, de la 1 ianuarie 

nu mai există niciun fel de suspiciuni, se analizează, eu zic că e cea mai mare transparență, doamna 

secretar. Sunteți în acord cu mine? 

Doamna secretar: Sunt! Dar transparență există și în acest proiect de hotărâre, iar această 

tergiversare a dus la pierderea proiectului pe anul acesta de către comuna Daia! 

Domnul Primar: Am pierdut 600.000 Euro! 

Doamna secretar: Și voiam să avem proiectul de hotărâre, sa-l depunem! Acesta este un proiect 

simplu, nu făcea obiect să discutați în ianuarie despre el! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Am zis să se constituie comisia, se analizează! Cu proiectul ăsta 

în aceeași situație. 

Doamna secretar: Pe urmă întrebați care este lista cu proiectele pe fonduri europene! 0 este! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Dar de școală nu vreți să spuneți nimic doamna secretar? Am 

pierdut 15.000 EURO. 

4 voturi PENTRU (Ghidănac Fănel Iordache Nicolae Nitu Petre Tănase Ionel) 

4 ABȚINERI (Buzica Mihai, Dragomir Marius, Mihai Petre Stanciu Costică) 

Proiectul nu a fost aprobat 
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Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 14 - Aprobarea noilor indicatori 

tehnico-economici conform devizului general actualizat privind obiectivul de investiţii 

„Modernizare DC 95, comuna Daia, sat.Plopşoru” 

Supunem la vot. 

Proiectul este votat în unanimitate 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 15- Aprobarea documentaţiei de 

atribuire şi demararea achiziționării unui buldoexcavator prin contract de leasing, prin 

procedura simplificată. 

Domnul Primar: Acest proiect îl trecem pentru luna ianuarie, deoarece trebuie să actualizăm iarăși 

datele. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supunem punctul 15 la vot!                    

Proiectul nu a fost adoptat 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 16 - Modificarea H.C.L. al comunei 

Daia nr. 63/15.11.2017 şi a H.C.L. al comunei Daia nr. 20/28.02.2018 referitoare la obiectivul 

de investiții „ Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică și amenajare 

curte pentru Grădinița nr.2 Plopșoru, judeţul Giurgiu”. 

Domnul Primar: V-am spus și la comisii, un proiect trebuie să aibă de la început până la sfârșit 

aceeași denumire. La noi s-a făcut o eroare din cauza proiectantului, s-au omis mai multe, nu s-au 

trecut nici toaletele, deci trebuie să corelăm de la anexa 3, la proiecte, la hotărâri, să aibă o denumire 

de la un cap la celălalt. 

Doamna secretar: Hotărârile le înaintăm la minister! 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supunem la vot punctul 16! 

Proiectul este votat în unanimitate 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 17- Modificarea H.C.L. al comunei 

Daia nr. 62/15.11.2017 şi a H.C.L. al comunei Daia nr. 21/28.02.2018 referitoare la obiectivul 

de investiții „ Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică, împrejmuire 

şi amenajare curte pentru Şcoala Gimnazială nr.1 din comuna Daia, judeţul Giurgiu”. 

Proiectul este votat în unanimitate 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 18- Acordarea de premii elevilor Şcolii 

Gimnaziale nr.1 Daia care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură în anul şcolar 2017-

2018.  

Proiectul este votat în unanimitate 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 19- Acordarea unor forme de sprijin 

financiar unitaților de cult din comuna Daia, județul Giurgiu. 

 

Domnul consilier Mihai Buzică: Le acordăm banii la preafericiți, dar cu o condiție! Din ianuarie, 

să vină cu documentele justificative. 

Doamna secretar:Nu din ianuarie! A-ți citit materialul? Până la 31 decembrie! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Să vină cu documente justificative! 

Doamna secretar:: Ni le prezintă și vi le arătăm! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Nu doamnă, să ni le arate noua, nu dumneavoastră! Trebuia să 

vină cu acte justificative pe ce a cheltuit banii și le dădeam bani! Da? Pentru că în ședința de consiliu 

am întrebat un preafericit ce a făcut cu banii și a zis că a plătit iluminatul la Casa Parohială. 

Doamna secretar: Ei au solicitat pentru combustibil şi material de construcţii! 

Domnul consilier Mihai Buzică: Eu nu te cred pe dumneata până nu vine cu documente 

justificative! La biserică e frig! Eu știu ca are centrala, dar e frig! Să spună lumea care a mai fost! 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supunem la vot! 

Doamna secretar: Ghidănac, Tănase, Nițu și Iordache! 

Domnul Primar:  De ce nu trece punctul 19? 
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Domnul consilier Marius Dragomir: Pentru că anul trecut ați spus că le dați prin rotaţie, ati dat la 

Daia 9.000 lei. 

Domnul Primar:  Nu am avut cum anul ăsta, în situația în care să echilibrăm balanța, o echilibrăm 

în luna ianuarie, pentru Dăiţa facem proiect special pentru 9.000 lei! 

Doamna secretar: Mai puneți 6 dacă dați 3 acum.  

Domnul Primar: Compensăm cu diferența.  

Domnul consilier Marius Dragomir: Facem prin rotație!  

Doamna Raluca Șotrin: Sunt două proiecte separate. La ăsta se modifică doar suma pentru 

biserică. 

Domnul Primar:  Punem la Dăița 9.000 lei, 3.000 lei, 3.000 lei și gata. 

Domnul consilier Mihai Buzică: Iți aduci aminte când am venit sa-ți cer 100 lei pentru biserică la 

Daia cum făceai? Le dai bani la toți ăia? 

Doamna secretar: Ok! Marius vine cu propunerea și rămâne cu amendament, acesta fiind ca, 

Parohia Dăița să primească 9.000 lei și câte 3.000 lei pentru celelalte două. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Să supunem la vot!  

Proiectul este votat în unanimitate, cu acest amendament: 9.000 lei la Dăița, 3.000 lei Plopșoru, 

3.000 lei Daia.  

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul 20- Retragerea oraşului Mihăileşti din 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Iluminat Public Eficient”. Supunem la vot! Cine este 

pentru? 

Proiectul este votat în unanimitate 

 

II. Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. 

Raluca Șotrin: Am uitat să precizăm că 6.000 lei costă cadourile copiilor, penru școală. 

Rabîncă Gabriel: Domnule Primar, achiziția buldoexcavatorului se face prin SEAP? 

Domnul Primar:  Bineînțeles că da! 

Rabîncă Gabriel: Și acolo în SEAP dacă se înscrie 2-5 firme la licitație pe același tip de 

buldoexcavator, același model și să zicem că dumneavoastră a-ți evalua la 100.000 euro și vine o 

firmă care vinde mai ieftin cu 80.000 euro. Aveți obligația să-l achiziționați pe cel de 80.000 euro? 

Doamna secretar:Normal! 

Rabîncă Gabriel: Și atunci unde nu este transparența în acest proiect? 

Doamna secretar: Dacă îndeplinește toate cerințele din caietul de sarcini se alege varianta cea mai 

ieftină. 

Rabîncă Gabriel: Și atunci unde nu este transparență că nu înțeleg!? 

Domnul consilier Marius Dragomir: Transparența nu este pentru că s-au pus niște condiții foarte 

mari! Daca se punea un buldoexcavator normal atunci putea să se înscrie oricine la licitație.  

Pavel Angel-Florian: Apropo de buldoexcavator, avem pe raza comunei firme care vând aceste 

utilaje, au fost consultate? Avem John Deere și DHL. 

Domnul Primar: De la 1 ianuarie o să venim cu 10 oferte, dar atenție, vreau să cumpărăm un 

buldoexcavator de calitate, nu unul de 10 lei să țină 3 ani! 

Domnul consilier Marius Dragomir: Unul de calitate dar nu unul complex! 

Pavel Angel-Florian: Contează și de unde vine buldoexcavatorul deoarece s-ar putea să vină de la 

unii cu sediul la Satu Mare și să te taxeze ăla 600 km la fiecare revizie, nu e ca și cum te taxează 

unul penru 8 km. 

Domnul Primar:  Tocmai de aceea am scos proiectul de hotărâre și sa-l lăsăm pentru luna ianuarie! 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Mai are cineva întrebări? 

Preda Marius Corin: Ce se întâmpla cu cei 8 miliarde care a-ți făcut mare circ de la iluminat, de 

la camere de filmat, de la drumuri...ce se mai aude de suma aia? 

Domnul Primar:  O să fie la anul. 

Preda Marius Corin: Ok!  

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare. 
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                        Președinte de ședință,                                                          Secretar, 

                              Stanciu Costică                                                         Brebenel Aurelia 


