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  Incheiat azi ,23 .04 .2015 in cadrul şedinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Daia , 

 care a fost convocat  prin convocarea nr. 1941   / 2015 

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

 Tudorache Tudor ). 

  Participă de drept primarul ,  viceprimarul si secretarul comunei Daia . 

  Participă și  d-na Anin Ileana , cetățean al comunei Daia . 

  Președintele de ședință este d-l  consilier , Frîncu Ion , consilier P.N.L. 

  Înainte de a se declara ședința deschisă , secretarul  reamintește domnilor consilieri că, 

 până la 01 iunie trebuie să depună declarațiile de avere și de interese . 

  Ședința se declară deschisă . 

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

 12.03.2015 . 

  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   stabilirea  taxelor pentru  eliberarea  atestatului de 

 producător  și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol -inițiator 

 primarul comunei Daia . 

 2. .Diverse . 
  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă  cu 10 voturi  pentru . 

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

pentru eliberarea  atestatului de producător  și a carnetelor de comercializare a  produselor din 

sectorul agricol - prezintă   d-l primar . 

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

 prezentat  și se aprobă  cu  10   voturi pentru  . 

   Se trece la  punctul 2  al ordinei de zi  :diverse . 

  D-l președinte solicită înscrierile la cuvânt . 

  Se înscriu domnii consilieri :Iordache Florin -Iliuță și Țepurlui Marin, precum și d-na 

Anin Ileana , cetățean al comunei Daia . 

  Ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin -Iliuță  care spune: ,,Am ridicat o problemă . De 

ce  s-au montat becuri de unii cetețeni , altele decât cele montate de primărie ? Ce măsuri veți lua  ? 

 Am votat un proiect pentru iluminatul public , să facem economie .Împreună cu d-l Țepurlui am 

adus la cunoștință că nu s-au pus ,,șorțuri,, la dispensar .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier Țepurlui Marin , care spune:,, Neapărat trebuie racordate 

 jgheaburile să nu mai plouă în capul pacienților . De asemenea vă solicit să faceți ceva cu spațiul 

 nefolosit din cadrul dispensarului , care trebuie curățat . Totodată ridic și problema gunoiului .,, 

  Răspunde d-l primar :,,Prestatorii de serviciu , între ei, stabilesc tarifele. E foarte greu , 

dar vom găsi soluții.,, 

  Ia cuvântul d-na Anin , care spune:,, Să le fie rușine că transportă gunoiul dintr-o mașină 

în alta și lasă gunoiul sub pasarelă . Să vină firma care a fost că, nu era firma lui Moroacă. Să nu mai 

dați voie să se facă petreceri în Căminul Cultural. D-na secretară să scrieți ce vă spun eu, pentru că eu 

înregistrez această ședință.  A treia problemă vreau s-o ridic, să mi se prezinte toate chitanțele cu 

cheltuielile efectuate. Am înțeles că , s-au dat 32 miliarde la apă. Vă rog să se încaseze bani 

 electronic și nu pe chitanțe. Nu am venit la ședință de  6 luni  , dar de acum încolo voi veni 



mereu.  V-am rugat în campanie și pe Moroacă să faceți o piață. D-na secretară să prezinte primarul 

 chitanțele la piatră . Vreau copie după procesul-verbal și răspuns la toate.,, 

  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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