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  Incheiat azi , 03.06. 2015 in cadrul şedinței  de îndată   a Consiliului Local al comunei 

Daia ,  care a fost convocat  prin convocarea nr. 3111  / 2015 

  Participă 9 consilieri din  cei 11 consilieri  care compun C.L.Daia  ( absenti învoiti : 

 Rabîncă Ionuț și Ghidănac Fanel ). 

  Participă de drept  primarul , viceprimarul si secretarul comunei Daia .  

  Participă și d-l Lincă Adrian , cetățean al comunei Daia .  

 Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare din  29.05.2015 . 

  După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu  9  voturi pentru  . 

  Se prezintă ordinea de zi  : 

 1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local 

 rezultat la finele anului 2014 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

în anul 2015    -inițiator primarul comunei Daia . 
 2.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Daia pe 

 anul 2015  -inițiator primarul comunei Daia . 
  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă  cu 9 voturi  pentru . 

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

 din excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2014 ca sursă de finanțare a 

 cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015  . 

  Ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion , care întreabă pe d-l primar : ,, Ce se face cu 

 această sumă ? Tot ca anul trecut ?,, 

  Răspunde d-l primar :,, Anul trecut am achiziționat piatra,, 

  D-l Frîncu Ion întreabă :,, Și executantul nu a fost plătit ?,, 

  Răspunde d-l primar :,,Nu . Am considerat că trebuie să încep cu străzile din 

 Dăița , drumurile erau foarte proaste și am mai făcut ceva pe la periferie . ,, 

   Ia cuvântul d-l consilier Țepurlui Marin , care spune :,, Și în Daia e necesar să se 

 repare drumurile ,, 

  D-l Frîncu Ion :,,Să ne spună ce firmă a făcut lucrarea .,, 

  D-l primar :,, Important este cât costă , am făcut economie. Așa ați zis și cu 

 deszăpezirea , dar la noi în comună , a costat foarte puțin , în comparație cu alte localități,, 

   Ia cuvântul d-l consilier  Tudorache Marin , care spune :,,Nu ne interesează cine 

 face lucrarea , dar îl întreb pe d-l primar , dacă și-a făcut o socoteală câți Km și ce 

 suprafață va acoperi cu această sumă ? 

  Răspunde d-l primar :,, Dacă anul trecut cu 120 mașini s-au făcut aproximativ 4,5 

 Km , respectiv pe strada Mare de la Dăița , periferiile , în Plopșoru anul acesta cam vreo 

6 Km.,, 

  D-l Țepurlui Marin întreabă :,, Investiție în fiecare sat ? Propun să se înceapă , dar 

 să se termine o stradă ,, 

  Răspunde d-l primar :,,Pe fiecare sat ,, 

  Ia cuvântul și d-l consilier Iordache Ile Florin care spune:,, Eu am fost de acord 

 data trecută să se înceapă reparațiile la drumuri întâi  acolo unde nu s-a făcut nimic . 



 Referitor la iluminatul public știu că există un proiect pe care trebuie să-l respectăm și să 

 nu se mai intaleze lămpi de alți wați de către cetățeni în dreptul proprietății lor .,, 

  Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotarâre și se aprobă cu 

voturi  9 pentru . 

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

 de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015. 

   

-2- 

  D-l primar solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia 

pe anul 2015 și cu sumele de :3 mii lei pentru învățământ și 50 mii lei pentru  achiziționarea 

unui autoturism pentru primărie , prin programul ,, rabla,, 

   Se supune la vot proiectul de hotarâre și se aprobă cu voturi 9 pentru . 
 Alte discuții nu mai sunt  și ședința se declară închisă.   

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