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  Incheiat azi , 12.10. 2015 in cadrul şedinței de îndată  a Consiliului Local al comunei 

Daia ,  care a fost convocat  prin convocarea nr. 6828  / 2015 . 

  Participă  7 consilieri din cei 11  care compun C.L.Daia .( absent învoit : Ștefan Ion , 

Frîncu  Ion, Bolintiș Monica și Iordache Ilie Florin ) 

  Participă de drept primarul , viceprimarul și secretarul comunei Daia. 

  Se declară ședința deschisă . 

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

 29.09.2015 . 

  După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu 7 voturi pentru. 

  Înainte de a se prezenta ordinea de zi, se solicită suplimentarea acesteia cu încă un proiect 

 de hotărâre privind  alegerea unui președine de ședință , conform prevederilor art.47, alin.3 

 din Lg.nr.215/2001,r,cu modificările ulterioare,deoarece președintele ales prin 

 H.C.L.nr.35/2015 pentru lunile octombrie-decembrie lipsește de la această ședință . 

  Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 7  voturi pentru. 
  . Se prezintă ordinea de zi  :  

  1.Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință – inițiator  

primarul comunei Daia 

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate , a caietului de sarcini  și 

a indicatorilor tehnico-economici reactualizați aferenți  investiției ,, Modernizare Drum 

 Comunal – DC 95  , comuna  Daia, județul Giurgiu,, -  iniator  primarul comunei Daia 

  Se supune la vot ordinea de zi , cu suplimentarea propusă și se aprobă cu 7 voturi 

 pentru. 

   

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

 președintelui  de ședință . 
   Ia cuvântul d-l consilier Mihai Petre , care-l propune pe d-l  Tudorache Tudor . 

  Alte propuneri nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 6 voturi pentru și 1 abținere a 

d-lui Tudorache Tudor . 

  Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 

 fezabilitate , a caietului de sarcini  și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați 

 aferenți  investiției ,, Modernizare Drum  Comunal – DC 95  , comuna  Daia, județul 

 Giurgiu,, 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru . 

  Ședința se declară închisă.    

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

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    ÎNTOCMIT, SECRETAR, 

   TUDORACHE TUDOR                                NICULINA CHIRAN 
   

 

 



 

 

 

 


