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  Incheiat azi , 27.11. 2015 in cadrul şedinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Daia , 

 care a fost convocat  prin convocarea nr. 7624 /20.11. 2015 

  Participă  10 consilieri din cei 11  care compun C.L.Daia .( absent învoit : Țepurlui Marin ) 

  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  

 29.10 . 2015 . 

  Nu sunt obiecții , se supune la vot și se aprobă cu 10 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 procedurii de acordare a anulării  cotei de  73,3% 

din  majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată 

restante datorate bugetul local al comunei Daia  -  -inițiator primarul comunei Daia 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 

 handicap pe anul 2016    -inițiator primarul comunei Daia 

 4.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 rectificarea 

bugetului  de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015 . 
  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru . 

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

de acordare a anulării  cotei de  73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării 

 la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetul local al comunei Daia 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru . 
  Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de 

 asistenți personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2016 

  Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru . 

  Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :diverse . 

  Ia cuvântul d-l consilier Ghidănac Fănel , care îi aduce la cunoștință domnului 

 primar că ,, nu merg becurile începând de la Olteanu în jos ,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor , care spune :,, Domnule primar tot ai 

 făcut  celelalte străzi , când faceti si strada mare ?,, 

  Rapunde d-l primar :,, Urmează , dar de la primăvară .,,  
  Alte discuții nu mai sunt . 

  Ședința se declară închisă.    

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

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    ÎNTOCMIT, SECRETAR, 

   ȘTEFAN ION                                                       NICULINA CHIRAN 
   



 

 

 

 

 

 

 


