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  Incheiat azi , 27.08. 2015 in cadrul şedinței ordinare   a Consiliului Local al comunei 

Daia ,  care a fost convocat  prin convocarea nr. 4769  / 2015 . 

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

  Participă de drept primarul,viceprimarul si secretarul comunei Daia. 

  Participă d-na Anin Ileana si d-na Zlotea Elena , cetateni ai comunei Daia . 

  Se declară ședința deschisă . 

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

 30.07.2015 . 

  După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu  11  voturi pentru. 

 . Se prezintă ordinea de zi  :  

  1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

 Daia pe anul 2015 -inițiator primarul comunei Daia . 

  2 . Diverse .  

  Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă  cu  11  voturi  pentru . 

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

 de venituri si cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015 . 

  După prezentare nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru . 

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

  Se menționează că, înainte de a se înscrie domnii consilieri la cuvânt  ia cuvântul d-na 

 Zlotea Elena care întreabă :,, De ce doamna secretară nu ați introdus pe ordinea de zi proiect de 

 hotărâre  energetic  . Eu am depus o altă adresă la primărie . ,, 

  Răspunde secretarul :,, Conform Lg.nr.215/2001 , r, cu modificările ulterioare,

 Lg.nr.393/2004  , cu modificările ulterioare , a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

 consiliului local , nu secretarul  este iniţiatorul proiectelor de hotărâri  . Cât despre ,, adresa ,, 

dvs. nu am în acest moment cunoştinţă , deoarece nici nu v-am înregistrat eu cererea şi nici nu mi-a 

 fost repartizată , spre soluţionare .,, 

  Ia din nou cuvântul d -na Zlotea Elena , care întreabă secretarul :,, De ce doamna secretar 

 nu suplimentaţi ordinea de zi  la această şedinţă , să introduceţi şi,,  adresa ,, mea ,, 

  Răspunde secretarul :,, Tot în conformitate cu prevederile  Lg.nr.215/2001,r,cu 

 modificările ulterioare, nu secretarul propune modificarea ordinei de zi , iar aceasta nu 

poate fi suplimentată decât ,, ... numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa 

următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi ,, De asemenea un  proiect de 

hotarâre ,, nu poate fi dezbătut dacă nu este însoţit de raportul  compartimentului  de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen  de 30 

de zile de la înregistrarii proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a 

 consiliului ,, 
  D-na Zlotea Elena se adresează domnului primar:,,O să vă fac plângere penală pentru 

abuz în funcţie ! Deoarece nu vreţi să introduceţi pe ordinea de zi şi ,, adresa ,, mea cu privire la 

 certificatul energetic  ,, 



  Intervine şi d-na Anin Ileana , iar în sală se iscă discuţii aprinse între aceasta şi d-l 

 primar , adresându-se chiar şi injurii . 

  Faţă de această situaţie preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă .   
  Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    ÎNTOCMIT, SECRETAR, 

  GEORGETA VOINEA              NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


