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  Incheiat azi , 15.04.2016 in cadrul şedinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Daia , 

 care a fost convocat  prin convocarea nr.  1803 /  2016 

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

 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 

 29.02.2016 . 

  După prezentare , se supune la vot  procesul-verbal al ședinței ordinare din 29.02.2016 .si 

se  aprobă cu 10 voturi pentru  . 

  Înainte de a se prezenta ordinea de zi, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 1 proiect 

 de hotărâre , conform prevederilor art.47, alin.3 din Lg.nr.215/2001,r,cu modificările 

 ulterioare: 

 1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.CL. nr.39/ 2015 privind 

 aprobarea impozitelor locale pe anul 2016- inițiator primarul comunei Daia 

  Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 10  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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

 Daia pe  anul 2016 - inițiator primarul comunei Daia 

 3.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  scutirii de la plata impozitului datorat pe teren de d-l  

 Nițu C.  Marin  -inițiator primarul comunei Daia 

 4.Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea H.CL. nr.39/ 2015 privind 

 aprobarea  impozitelor locale pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia 

 5 . Diverse -Discuții preliminare P.U.G. 

  Se supune la vot ordinea de zi , cu suplimentarea propusă și se aprobă cu 10 

voturi  pentru . 

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

 președintelui de ședință . 

  D-l Țepurlui Marian îl propune pe d-l consilier Tudorache Tudor. 

  Se supune la vot propunerea d-lui  Țepurlui Marian și se aprobă cu 9 voturi 

pentru și  1 abținere a d-lui consilier Tudorache Tudor . 

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

bugetului  de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe  anul 2016. 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,,Comunitatea a plătit branșarea pentru 

 ,,Alimentarea cu apă a localităților Daia și Plopșoru ,,și nu e de vină comunitatea că s-a 

 furat transformatorul .Mai ales că se știe cine l-a furat , să se recupereze prejudiciul ,, 

  Răspunde d-l primar :,,Conducerea era vinovată.,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,,Paza nu era la noi , era la firma , care a 



 executat lucrarea la obiectivul ,,Alimentarea cu apă a localităților Daia și Plopșoru ,, 

  Răspunde d-l primar :,, Dacă știa că firma a plecat de ce nu s-a pus pază ?,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,Realitatea asta e nu mai plătim încă 

odată.,, 

  Răspunde d-l primar :,,După ce ați plătit 8 miliarde și nu s-a executat .Tot eu sunt 
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 vină ? Dacă comunitatea si-a plătit taxele de branșare , de ce nu a funcționat ? Și 

 proiectantul a zis , după ce l-am plătit, că lucrarea nu o să meargă .,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,Nu gestionează primarul lucrarea , ci 

 dirigintele de șantier .,, 

  Intervine d-l viceprimar , care spune:,, Discuții inutile , ca și la asigurări ...,, 

   Intervine d-l primar :,,Am înțeles. Nu se vrea să dăm drumul la apă până în 

 alegeri.,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,Nu sunt pompe.,, 

  Răspunde d-l primar :,,A venit constructorul de la Constanța, sunt bazinele  

lipsesec  doar flanșele.,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,Avem și noi cunoștințe , nu aveți avize de 

 funcționare . Cine a făcut recepția lucrării ?,, 

  Ia cuvântul d-l Țepurlui Marin , care spune:,Țeava de la Dispensar e în aer.,, 

  Ia cuvântul d-l Tudorache Marin , care spune:,Am cerut de atâtea ori , când e 

vorba  de bani...,, 

  Ia cuvântul d-l Tudorache Tudor  , care spune:,De aceea suntem aleși ca să 

ajutăm  cetățenii . Unii oameni poate au îndoieli întemeiate. Se ajunge la niște discuții...,, 

 Ia cuvântul d-l Țepurlui Marin , care spune:,,Parcă au fost alocate 6 miliarde , nu 

ajung ?,, 

  Ia cuvântul d-l Tudorache Tudor  , care spune:, Am fost singurul consilier , care 

am  ridicat problema cu piatra de pe drumuri ,, 

  Răspunde d-l primar :,,Dacă puneam piatră concasată era scumpă.,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,Nu ați pus piatra care trebuia .,, 

  Ia cuvântul d-l Ghidănac Fănel , care spune:,Propun să votăm separat și să 

votăm  suma necesară pentru funcționarea transformatorului de la obiectivul ,,Alimentarea cu 

apă  a localităților Daia și Plopșoru ,, 

  Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotărâre și nu se aprobă.S-

a  votat astfel : 4 voturi pentru (Ștefan Ion, Țepurlui Marin,Mihai Petre și Voinea 

Georgeta ) și  6 abțineri ( Ghidănac Fănel, Frîncu Ion , Bolintiș Monica, Tudorache Marin , 

Tudorache  Tudor,Răbîncă Ionuț ). 

  Se trece la  punctul 3  al ordinei de zi :proiect de hotărâre  privind aprobarea  scutirii de 

la  plata impozitului datorat pe teren de d-l  Nițu C. Marin . 

 Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,Vă spun eu cine este Nițu C. Marin .E domiciliat în 



 Remuș și a cumpărat acest teren la Daia, nu e persoană cu handicap.,, 

  Ia cuvântul d-l Tudorache Tudor  , care spune:,,Cei care au certificat de 

revoluționar  au foarte multe drepturi.,, 

  Ia cuvântul d-l Frîncu Ion , care spune:,Da, dar consiliul local aprobă sau nu.,, 

  Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotărâre și nu se aprobă.S-

a  votat astfel :2 voturi pentru ( Ștefan Ion, Mihai Petre ) și 8 abțineri ( Ghidănac Fănel, 

 Frîncu Ion , Bolintiș Monica, Tudorache Marin , Tudorache Tudor,Răbîncă 

Ionuț ,Țepurlui  Marin, și Voinea Georgeta). 

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

 completarea H.CL. nr.39/ 2015 privind aprobarea impozitelor locale pe anul 2016. 

  D-na secretar prezintă referatul de legalitate al Instituției Prefectului-județul 
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 Giurgiu nr.4883/ 2016. 

  Nu sunt discuții se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi 

 pentru . 

  Se trece la  punctul 5  al ordinei de zi :diverse. 

  Se menționează că, d-l primar iese din sala de ședință . 

   Ia cuvântul d-l Tudorache Tudor  , care spune:,,D-l primar nu mai participă la 

 ședință ? S-a afirmat în mod public de către d-l primar la unul din magazine că s-a dat 

 islazul de la Dăița pe timpul lui Moroacă, dacă ne prezintă documente acum , noi toți ne 

 depunem demisia.,, 

  În continuare se prezintă propunerea de actualizare și extindere  al Planului 

General  de Urbanism . 

  După prezentare nu sunt alte propuneri sau obiecții din partea consiliului local . 

  Înainte de a se declara ședința închisă , se prezintă procesul-verbal , se supune la 

 vot și se aprobă cu 10 voturi pentru . 

   Ședința se declară închisă.    

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

 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    ÎNTOCMIT, SECRETAR, 

  TUDORACHE TUDOR                                                 CHIRAN   NICULINA 

 

 

 

 
 


