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  Incheiat azi ,12.03.2015 in cadrul şedinței ordinară  a Consiliului Local al comunei Daia , 

 care a fost convocat  prin convocarea nr. 1210  / 2015 

  Participă toți cei 11 consilieri  care compun C.L.Daia . 

  Participă de drept primarul ,  viceprimarul si secretarul comunei Daia . 

  Participă și cetățeanii : Șerbănică Stancu și Zmeu Gheorghe . 

  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  

 12.02.2015 . 

  După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu 11 voturi pentru   

  Se prezintă ordinea de zi  :     

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

 pe  anul 2015   -inițiator primarul comunei Daia . 

2.Proiect de hotărâre   privind  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  al comunei Daia  

la 31.12. 2014   -inițiator primarul comunei Daia .   

3.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 . 

4 .Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  inventarului bunurilor  ce aparțin  islazului , care face parte 

din  domeniul privat al comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia . 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 24  / 13.06.2013 privind   închirierea unor imobile din 

domeniul public al comunei Daia-inițiator primarul comunei Daia . 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea  H.C.L. nr. 4 3  /  2014 privind reluarea procedurii de atribuire 

a contractului de achiziție publică a lucrării ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , județul 

Giurgiu  -inițiator primarul comunei Daia . 

7.  Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 3  / 2015  privind aprobarea numărului și a 

cuantumului pentru bursele  ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia -

inițiator primarul comunei Daia . 

8. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință -inițiator primarul comunei Daia 

             9.Diverse -referatul de legalitate  nr.2057/2015  al Instituției Prefectului -Județul Giurgiu . 

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă  cu 11 voturi  pentru 

  Se trece la primul punct al ordinei de zi  privind rectificarea bugetului de venituri și 

 cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015 - prezintă   d-l primar . 

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

 prezentat  și se aprobă  cu  11   voturi pentru  . 

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

 contului de încheiere a exerciţiului bugetar  al comunei Daia  la 31.12. 2014 - prezintă  d-l 

primar . 

  După prezentare ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion , care spune :,,Am cerut un  lucru 

simplu pe care să ni-l spună d-l primar : acoperișul dispensarului a costat 10 lei , am  pus  piatră 

de 10 lei , dar să ne spună. Drumurile sunt proaste, atunci când plouă nu se mai  poate trece,  drumul 

de la Biserica Plopșoru e plin cu apă. Drumurile se strică pe zi ce trece .,, 

   Alte discuții nu mai sunt , se supune spre aprobare proiectul de hotărâre prezentat  și se 

 aprobă  cu  10   voturi pentru  si 1 abtinere a d-lui Frîncu Ion  . 

  Se trece la  punctul 3  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 .D-l primar informează că, suma de 200 

 mii  lei urmează a fi utilizată pentru întocmirea P.U.G. -ului comunei Daia . 

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

 prezentat  și se aprobă  cu  11   voturi pentru  . 

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

 inventarului bunurilor  ce aparțin  islazului , care face parte din  domeniul privat al comunei 

 Daia  -prezintă secretarul . 
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  După prezentare nu sunt discuții , se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

 prezentat  și se aprobă  cu  11   voturi pentru  . 

  Se trece la  punctul 5  al ordinei de zi  :proiect de hotărâre privind  revocarea H.C.L. nr. 

 24  / 13.06.2013 privind   închirierea unor imobile din domeniul public al comunei Daia -prezintă 

 secretarul . 

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

 prezentat  și se aprobă  cu  11   voturi pentru  . 

   Se trece la  punctul 6  al ordinei de zi  :proiect de hotărâre privind  rectificarea   H.C.L. 

nr. 4 3  /  2014 privind reluarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție  publică a 

lucrării ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , județul Giurgiu  - prezintă 

secretarul . 

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

 prezentat  și se aprobă  cu  11   voturi pentru  . 

   Se trece la  punctul 7  al ordinei de zi  :proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. 

nr. 3  / 2015  privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele  ce se  acordă elevilor din 

învățământul preuniversitar din comuna Daia -prezintă secretarul . 

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

 prezentat  și se aprobă  cu  11   voturi pentru  . 

   Se trece la  punctul 8  al ordinei de zi  :proiect de hotărâre privind  alegerea 

președintelui de ședință   -prezintă secretarul . 

  D-l Iordache Florin Iliuță îl propune pe d-l Frîncu Ion . 

   Alte propuneri nu mai sunt  , se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

 prezentat  și se aprobă  cu  10   voturi pentru  și 1 abținere : Frîncu Ion . 

  Se trece la  punctul 9  al ordinei de zi  :diverse. 

  Solicită cuvântul cetățeanul Șerbănică Stancu , care spune:,,Am participat la toată 

 ședința și am observat că, d-l Frîncu se abține , dar fără să motiveze. Dacă tot se abține de la vot 

 atunci să vină cu soluții. Domnilor consilieri, eu ca cetățean simplu vreau soluții și de  la 

domnii  consilieri , care ne reprezintă atât pe noi , cât și interesele noastre. Fiecare consilier trebuie să 

 gândească și să găsească soluții ,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune :,, Vechiul iluminat public  a fost bun . Tu  

 ( adresându-se d-lui Șerbănică ) ca cetățean ești mulțumit ?,, 

   Ia cuvântul d-l Iordache Ilie Florin , care spune:,, S-a mers pe economie, dar e  lumină 

rece nu e caldă. De asemenea ar mai fi o problemă și anume să se pună lămpi , în plus, la  căile de 

acce , respectiv la colțuri .,, 

  Solicită cuvântul și cetățeanul Z\meu Gheorghe , care spune:,, Domnilor consilieri am un 

 litigiu foarte vechi cu vecinul meu, d-l Chirită . Am construit un garaj de peste 50 ani și solicit 

 închirierea terenului pe o lungine de 8 m , teren ce aparține domeniului public  și doresc și 

 îngrădirea acestuia. În acest sens am depus și cerere de închiriere la primărie , pe care aș dori 

 s-o analizați în ședința viitoare.,, 

  Ia cuvântul d-l Tudorache Tudor care spune că știe situația d-lui Zmeu și că i s-a  impus 

să-și demoleze gardul din plasuri cu care a îngrădit acest teren și pe care-l folosește de foarte  mulți 

ani .   

  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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