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  Incheiat azi ,12.02.2015 in cadrul şedinței ordinară  a Consiliului Local al 

 comunei Daia , care a fost convocat  prin convocarea nr. 685 / 2015 

  Participă 10 consilieri  din  cei 11 care compun C.L.Daia ( absent motivat d-l 

 consilier Ștefan Ion -este de serviciu și nu a fost învoit pentru ședința de consiliu ) 

  Participă de drept primarul ,  viceprimarul si secretarul comunei Daia . 

  Participă și cetățeanul Ștefan Alexandru . 

  Președintele de ședință este d-l   consilier , Tudorache Tudor , consilier P.N.L. 

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

 din 30.01.2015 și al ședinței de îndată din 03.02.2015 . 

După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu 10 voturi 

pentru  Se prezintă ordinea de zi  :     

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia 

 pe anul 2015 -inițiator primarul comunei Daia . 

2.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 . 

3.Diverse . 

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă  cu 9 voturi și 1 abținere : d-l consilier 

 Tudorache Marin. 

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

 bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia  pe anul 2015 - prezintă  d-na contabil. 

  După prezentare ia cuvântul d-l consilier Ghidănac Fănel , care ce se va face cu 

 suma prinsă la iluminat ? 

  Răspunde d-l primar :,,Vreau să cumpărăm lămpi cu leduri pentru iluminatul 

 public .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion care spune:,, D-l primar nu a prezentat nicio 

 factură dinaintea schimbării becurilor și una de după această schimbare. A fost bun 

 iluminatul vechi.,, 

  Răspunde d-l primar :,,În primul an am schimbat 60 de becuri din cele vechi, care 

 erau arse , în al doilea an  s-au înlocuit 40 de becuri  din totalul de 417 .Știți și voi că au 

 fost multe pene de curent și s-au ars becurile .,, 

Ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin-Ilie care propune să se facă adrese către 

 Enel să-și modernizeze infrastructura , deoarece problemele cu iluminatul public 

sunt de la ei ,iar becurile se ard des .  

   Ia cuvântul d-l consilier Tudorache Tudor care propune  ca sumele trecute la 

 capitolul bugetar în vederea modernizării fântânei de la Dăița să fie trecute la întreținerea 

 drumurilor , care arată foarte rău . 



Răspunde d-l primar :,,Vom mai lua 100 mașini de piatră , pentru a le plomba, să 

le aducem la același nivel , apoi vom pune balastru . Nu intenționez să investesc foarte 

mult în străzi , deoarece se lucrează la proiecte pentru obținerea fondurilor pentru 

canalizare și  asfaltare ,, 

   Ia cuvântul d-l consilier Tudorache Marin , care spune:,, Așa ne-a mințit și 

 Moroacă , ca ne va face asfaltare.,, 
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Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre prezentat  și se aprobă  cu  6   

voturi  pentru  și 4 abțineri : Frîncu Ion, Bolintiș Monica , iar d-l Tudorache Tudor și 

Ghidănac  Fănel , deoarece nu sunt de acord cu sumele din proiectul de buget prinse 

pentru iluminatul  public . 

Se trece la  punctul 2  al ordinei de zi  :proiect de hotărârer pivind  aprobarea 

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

finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015- prezintă  d-na contabil. 

  După prezentare nu sunt discuții ,se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

 prezentat  și se aprobă  cu 7  voturi pentru  și 3 abțineri : Frîncu Ion , Bolintiș Monica și 

 Tudorache Marin .  

   Se trece la  punctul 3  al ordinei de zi  :diverse. 

   Ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin-Ilie care întreabă ce se întâmplă cu 

 serviciul de salubrizare ? Firma cu care avem contracte încheiate nu a mai venit . 

  Alte discuții nu mai sunt  și ședința se declară închisă.   

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

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    ÎNTOCMIT, SECRETAR, 

 TUDOR TUDORACHE    NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


