ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi , 27.01.2016 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia ,
care a fost convocat prin convocarea nr. 333 / 2016
Participă 11 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia .
Participă de drept primarul , viceprimarul și secretarul comunei Daia.
Participă și cetățenii : Mareș Florea și Buzică Mihai .
Se declară ședința deschisă .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței de îndată din
06.01.2016 .
Ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion , consilier P.N.L. Care are următoarea

obiecție ,, la ședința din 06.01.2016 nu am votat ,,pentru, ci m-am abținut ,,.
După prezentare , se supune la vot procesul--verbal al ședinței de îndată din
06.01.2016 .și se aprobă cu 7 voturi pentru și 4 abțineri ( d-luiTudorache Tudor , Răbîncă Ionuț ,
Mihai Petre și Voinea Georgeta ) .
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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după

actualizarea TVA a investiției ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , comuna
Daia, județul Giurgiu ,, –
inițiator primarul comunei Daia
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor, care nu se finanțează de la bugetul
de stat prin P.N.D.L. din bugetul comunei Daia- inițiator primarul comunei Daia
Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 9 voturi pentru și 2
abțineri ( d-l Frîncu Ion și Tudorache Tudor ) .
.
Se prezintă ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Daia pe anul 2016-inițiator primarul comunei Daia

2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la
finele anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016
-inițiator primarul comunei Daia
3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele ce se
acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia -inițiator primarul comunei
Daia
4.Proiect de hotărâre privind avizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015-2016
inițiator primarul comunei Daia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care
vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia
6. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului pentru evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după

actualizarea TVA a investiției ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , comuna
Daia, județul Giurgiu ,, –
inițiator primarul comunei Daia
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul comunei Daia a cheltuielilor,
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. ,pentru investiția ,,Alimentare cu
apă a localităților Daia și Plopșoru , comuna Daia, județul Giurgiu ,,– inițiator primarul
comunei Daia
9.Diverse .

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

-2pentru și 1 abținere ( d-l Frîncu Ion ) .
Se trece la primul punct al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016.

Ia cuvântul d-l consilier , Țepurlui Marin , care spune :,, Amenajare spații verzi
suma e mare.,,
Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor , care spune :,,Acolo se investesc banii
degeaba, pe valea aia vor veni doar 2 copii.,,
Ia cuvântul d-l consilier , Țepurlui Marin , care spune :,, Teren de sport 185 mii
lei .,,
Răspunde d-l primar :,,Terenul de lângă Parcul Plopșoru . Trebuie să facem ceva,
voi mai fi eu voi continua lucrările începute, nu voi mai fi , continuați voi.,,
Ia cuvântul d-l consilier ,Tudorache Marin , care îl întreabă pe d-l primar :,, Cum
ați constatat că , atât costă ? Ați făcut un studiu de fezabilitate ? La mine acasă , copiii mei
mă întreabă: tată cum e bine?,,
Răspunde d-l primar :,,Un studiu de fezabilitate costă , iar banii se plătesc din
bugetul local .Nu e greu să fii informat. Copiii tăi au altă calitate, tu aici ai calitate de
consilier, iar la ședință vii informat .,,
Ia cuvântul d-l consilier ,Tudorache Marin , care se adresează d-lui primar
:,,Consiliul local ți-a aprobat , prin hotărâri , tot ce ai propus , nu mai spune în comună, că
nu poți .,,
Ia cuvântul d-l consilier ,Tudorache Tudor , care spune:,,Și dacă noi nu vrem să
votăm ...,,
Răspunde d-l primar :,,Și de aceea este comuna în această situație , pentru că ,, nu
vreți voi să votați,, dar atribuțiile și obligațiile dvs., prin lege ?,,
Ia cuvântul d-l consilier , Țepurlui Marin , care spune :,, Împrejmuirea Căminului
Cultural, ți-au mai rămas bani și vrei să faci tot gardul și pavaj. Eu , nu înțeleg , sumele
sunt prea mari .,,
Răspunde d-l primar :,,Putem face un calcul simplu...,,
Intervine d-l viceprimar , care vrea să explice despre drumuri , dar intervine din nou
d-l consilier Tudorache Marin :,,Banii sunt suficienți nea , Petrică, când s-o lua zăpada te
iau în mașină să vezi drumul până la mine și dacă astea sunt condiții de trai de secolul XX ,
deoarece piatra nu e bună.,,
Răspunde d-l primar :,,Pe drumul vostru nu s-a făcut nimic , cine a făcut până acum
ceva ? S-a vorbit că nu e piatra bună, nu vă mai luați după cei care vorbesc rău .,,
Ia cuvântul d-l consilier ,Tudorache Marin :,, Dacă primarul are bunul simț mă
lasă să vorbesc.Piatra pe care ați pus-o pe drumurile publice își pierde din proprietăți , prin
frecare.,,
D-lui Tudorache Marin îi ăspunde d-l primar :,, Nu știam că ești fizician ,,
Nu mai sunt discuții se supune la vot și se aprobă cu 6 voturi pentru și 5 abțineri
( Frîncu Ion, Bolintiș Monica, Ghidănac Fănel, Tudorache Marin și Tudorache Tudor ).
După vot d-l primar spune:,,Nu ați votat , pentru ca eu să nu mai fac nimic până la
sfârșitul mandatului , dar îmi voi asuma raspunderea și tot voi face ceva . Eu față de voi
încerc să fac ceva , pentru cei care m-au ales , pe când voi , cum vă îndepliniți mandatul ?,,
Față de discuțiile aprinse , care au fost în sală , încă de la începutul ședinței , iar d-l

-3președinte nu a aplicat prevederile regulamentului de organizare și funcționare al
consiliului , mai muți consilieri doresc închiderea ședinței , iar d-l primar chiar iese din
sală .
Intervine secretarul , care îi roagă pe cei prezenți să păstreze un climat de ședință ,
să rămână la ședință , având în vedere că, pe ordinea de zi sunt puncte impotante de
discutat și care trebuie să primeze față de discuțiile dumnealor contradictorii și politice . Pe
ordinea de zi sunt proiecte de hotărâri cu privire la avizarea rețelei școlare, bursele pentru
copiii comunității pe care o reprezentați, hotărâri privind investiția ,, alimentarea cu apă ,,
a comunei dvs. , deci proiecte importante pentru comunitatea care v-a acordat mandat să îi
reprezentați interesul .
Se menționează că, și d-l primar se întoarce în sala de ședință .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din
excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare în anul 2016 .
După prezentare nu mai sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru și 3
abțineri (Frîncu Ion, Bolintiș Monica,Tudorache Tudor )
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea numărului
și a cuantumului pentru bursele ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din
comuna Daia.

Ia cuvântul d-l consilier ,Tudorache Marin :,,E vorba de 40 lei .Poziția mea e alta
40 lei pentru un copil , care vrea să facă performanță e puțin.,,
D-l consilier Țepurlui Marin îi spune d-lui Tudorache Marin , precum și celorlați să
face propuneri , pentru alte sume .
Nu se fac alte propuneri .
Se trece la vot și se votează cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind avizarea rețelei școlare
pentru anul școlar 2015-2016 .
Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 pe
anul 2016 .
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 propunerea
calificativului pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Daia.

Ia cuvântul d-l consilier , Iordache Ilie -Florin , care propune calificativul ,,Foarte
Bine .,,
Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați, după actualizarea TVA a investiției ,,Alimentare cu apă a
localităților Daia și Plopșoru , comuna
Daia, județul Giurgiu ,,
Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării
din bugetul comunei Daia a cheltuielilor, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin

-4P.N.D.L. ,pentru investiția ,,Alimentare cu apă a
Daia, județul Giurgiu ,,

localităților Daia și Plopșoru , comuna

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi :Diverse.
Ia cuvântul d- consilier Tudorache Tudor :,,Așa cum ați fost învățați , cel puțin 8 ani de când
suntem consilieri, d-l primar trebuia să ne prezinte un raport de activitate și să ne prezentați și nouă
procesele-verbale de recepție a lucrărilor .,,
Ia cuvântul d- consilier Tudorache Marin :,, Aș vrea să-l întreb pe d-l primar dacă s-a făcut
50% economie la iluminatul public , s-a gândit unde duce restul banilor ? Să-l mai întreb ,tot s-a
discutat despre drumuri și s-a investit o sumă frumușică, când se vor acoperi și porțiunile
neacoperite ?Ce vrea să facă cu depozitul de piatră ? cetățenii se luptă cu noroiul și piatra stă
acolo .De ce ținem depozite de piatră și cetățenii să nu profite de ele ? ,,

Răspunde d-l primar :,, Economiile se vor duce tot în iluminatul public. Cu privire la
drumuri mi-ai dat o informație bună .,,
D-l viceprimar :,, Există depozit și la Plopșoru , acolo unde se va lăsa, pentru
umplutură.,,
D-l consilier , Tudorache Marin :Domnule vice comuna are 2 sate.,,
Alte discuții nu mai sunt ședința se declară închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IORDACHE ILIE-FLORIN

ÎNTOCMIT, SECRETAR,
CHIRAN NICULINA

