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  Incheiat azi , 16.12. 2015 in cadrul şedinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Daia , 

 care a fost convocat  prin convocarea nr. 7941 / 2015 . 

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

  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  

 27.11.2015 . 

  După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu 10 voturi pentru și 1 

abținere a d-lui Țepurlui Marin , deoarece a lipsit la acea ședință . 

  Înainte de a se prezenta ordinea de zi, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 2 proiecte 

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

 ulterioare: 

 1.Proiect de hotărâre  privind  modificarea și completarea HCL Daia nr. 36 / 27.12.2012 

–  inițiator  primarul  comunei Daia 

2.Proiect de hotărâre  privind scutirea de la plata impozitului pe anul 2016 a d-nei  – inițiator  

primarul comunei Daia 

 Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi 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  insolvabililor pe anul 2015 -inițiator primarul 

 comunei Daia 
 3.Proiect de hotărâre privind  acordul C.L.Daia  de a face   privind  acordul C.L.Daia  de a face 

 parte din  teritoriul acoperi Strategia de Dezvoltare Locală a ,,Asociației Giurgiu -Tradiția 

 Pescuitului Dunărean ,,    -inițiator primarul comunei Daia 
 4.Proiect de hotărâre privind  alegerea  președintelui de ședință  -inițiator primarul comunei 

Daia 
 5.Proiect de hotărâre  privind  modificarea și completarea HCL Daia nr. 36 / 27.12.2012 

–  inițiator  primarul  comunei Daia 

 6.Proiect de hotărâre  privind scutirea de la plata impozitului pe anul 2016 a d-nei  

 Gîrbăceanu Ivanca . 
 7.Diverse . 

  Se supune la vot ordinea de zi , cu suplimentarea propusă și se aprobă cu 11 

voturi  pentru. 

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

 bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia  pe anul 2015. 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru . 

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

 insolvabililor pe anul 2015 . 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru . 



  Se trece la  punctul 3  al ordinei de zi :proiect de hotărâre  privind   acordul C.L.Daia  de 

a face   privind  acordul C.L.Daia  de a face  parte din  teritoriul acoperi Strategia de Dezvoltare 

Locală a ,,Asociației Giurgiu -Tradiția  Pescuitului Dunărean ,, 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru . 

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

 de ședință. 

   Ia cuvântul d-l consilier Țepurlui Marin , care-l propune pe d-l Iordache Iliuță Florin . 

  Alte propuneri nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru și 1 abținere 

a d-lui Iordache Iliuță Florin . 
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  Se trece la  punctul 5  al ordinei de zi :proiect de hotărâre  privind   modificarea și 

 completarea HCL Daia nr. 36 / 27.12.2012 . 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru . 

  Se trece la  punctul 6   al ordinei de zi :proiect de hotărâre  privind    scutirea de la plata 

 impozitului pe anul 2016 a d-nei  Gîrbăceanu Ivanca . 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru . 
  Se trece la  punctul 7   al ordinei de zi :diverse 
  Ia cuvântul d-l consilier Ghidănac Fănel , care ridică , din nou problema iluminatului 

public . Răspunde d-l primar:,,Se va rezolva , dar in această perioada ENEL-ul are alte priorități . 

  Alte discuții nu mai sunt ședința se declară închisă.    

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