
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DAIA 

PROCES-VERBAL 

  Incheiat azi , 29.02.2016 in cadrul şedinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Daia , 

 care a fost convocat  prin convocarea nr.  870  /  2016 

  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 

 27.01.2016 . 

  După prezentare , se supune la vot  procesul-verbal al ședinței ordinare din 27.01.2016 .si 

se  aprobă cu 10 voturi pentru și 1 abținere a d-lui Tudorache Marin . 

  Înainte de a se prezenta ordinea de zi, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 1 proiect 

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

 ulterioare: 

 1.Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL 7/ 03.02.2015  privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici reactualizați aferenți  investiției ,, Extindere 

Școală Dăița și  amplasare Centrală Termică și instalații încălzire corp Școala Dăița , 

comuna  Daia,  județul Giurgiu,, 

  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  aprobarea   privind  aprobarea contului de încheiere al 

 exercițiului bugetar al comunei Daia  la 31.12. 2015 - inițiator primarul comunei Daia 

 2 .Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

 Daia pe  anul 2016 - inițiator primarul comunei Daia 

 3.Proiect de hotărâre  privind   privind aprobarea  procedurii de acordare a tichetelor sociale 

 pentru grădiniţă  -inițiator primarul comunei Daia 

 4.Proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea HCL nr.15/2014  privind 

 modificarea și completarea HCL nr.15/2014 privind aprobarea normelor de organizare, 

 administrare şi exploatare a pajiştei comunale precum și  a  procedurii de închiriere a 

 pajiștei-inițiator primarul comunei Daia 

 5.Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL 7/ 03.02.2015  privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici reactualizați aferenți  investiției ,, Extindere 

Școală Dăița și  amplasare Centrală Termică și instalații încălzire corp Școala Dăița , 

comuna  Daia,  județul Giurgiu,,-inițiator primarul comunei Daia 
 6.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  aprobarea   

privind   aprobarea contului de încheiere al  exercițiului bugetar al comunei Daia  la 

31.12. 2015 . 

  Ia cuvântul d-l consilier ,Frîncu Ion, care spune  :,, Avem de pe site -ul primăriei  

 anexa de exercițiu , trebuia să fie d-na contabilă prezentă să ne explice . Avem venituri 



 realizate mai mici decât cheltuielile.,, 

  Răspunde d-l primar: ,,Bugetul se compune și din alte surse , ca de ex. De la 

bugetul  de stat.,, 

   Ia cuvântul d-l consilier ,Frîncu Ion, care spune  :,, Avem de pe site -ul primăriei 

 cheltuieli de capital la învățământ.Ce bani sunt ăștia ?,, 

  Răspunde d-l primar: ,, Au fost cheltuiți de școala , iar școala justifică .,, 

   Ia cuvântul d-l consilier ,Frîncu Ion, care spune  :,, Avem la cultură cheltuieli de 
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 capital 29.000 lei .,, 

  Răspunde d-l primar: ,, S-a făcut gardul .,, 

   Ia cuvântul d-l consilier ,Frîncu Ion, care spune  :,, La drumuri și poduri 

 aproximativ 12 miliarde .,, 

  Răspunde d-l primar: ,, Ați văzut ce s-a făcut. S-au adus 10000 tone piatră , plus 

 proiectul , S.F. Pentru D.C. 95...,, 

   Ia cuvântul d-l consilier ,Frîncu Ion, care spune  :,,Noi am aprobat mai puțin 

față  de ce s-a cheltuit .,, 

  Răspunde d-l primar: ,,  Chiar dacă voi nu credeți , de la Trezorerie nu se aprobă 

 plăți fără aprobări legale. Ați văzut că s-au făcut foarte multe străzi .,, 

   Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:,, Câți Km s-au făcut și 

câți  Km au rămas ? Înseamnă că , comuna noastră e acoperită cu piatră .Pe ulicioara Salciei 

nu  s-a pus piatră .La suma care s-a vehiculat ... ,, 

   Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor , care întreabă :,, Și strada Socului  ? 

 Cât costă tona de piatră ? ,, 

  Răspunde d-l primar: ,, Și Socului e în plan .Acolo sunt doar 2 case , dar timpul 

nu a  permis . Aproximativ 8 euro ,, 

   Ia cuvântul d-l consilier ,Frîncu Ion, care spune  :,, Eu am cumpărat mai ieftin .,, 

  Răspunde d-l primar: ,,  Tu nu cumperi cu TVA , ci la negru . 

   Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor , care spune :,, De la Fane la fântână 

e  50 m .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:,,S-a făcut ca și la 

 autostrăzile din România , 10 Km și pauză .,, 

   Răspunde d-l primar: ,,  Tu nu ești arheolog .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:,,Aicișa ești pus de 

cetățenii  comunei ,că până la urma urmei ... Acum ce facem cu podurile .,, 

   Răspunde d-l primar: ,,S-au plătit doar cinci din nouă .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Frîncu Ion  , care spune:,Și gardul de la Școală s-a 

 spart .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:, Nici eu nu sunt paznic 



.Și  voi și eu trebuie să luăm măsuri .Atât copiii mei , cât și ai voștri .Așa s-a stabilit în 

Consiliul  Profesoral .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:,Când noi am venit și am 

 sesizat despre stații , v-ați certat cu noi .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Țepurlui  Marin , care spune:,Importanr ar fi și 

trebuia...,, 

 Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:,Ce ați făcut ?Enumerați-le .,, 

 Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor  , care spune:,Am aprobat tot felul de 

drăcovenii  .Arată-ne .,, 

   Răspunde d-l primar: ,,Tot ce s-a făcut e deschis , e la vedere tot .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Frîncu Ion  , care spune:, Domnule primar plouă în 

 Dispensar .,, 

  Răspunde d-l primar: ,, Nu plouă ,  condens .,, 
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  Ia cuvântul d-l consilier , Frîncu Ion  , care întreabă :,Cine a rupt gardul de la 

 Cămin ?,, 

  Răspunde d-l primar: ,,Ca și podul , un băiat ,, deștept,,A luat tractorul și a trecut 

 peste pod , când nu era terminat . O să-l pun pe constructor să-l repare . ,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor  , care întreabă :,, Și podul ăla de la 

 omul ăla din poartă ? ,, 

  Răspunde d-l primar: ,, Amplasamentul nu a fost schimbat .,, 

   D-l consilier , Tudorache Tudor  spune :,, se putea face o mică excepție.,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:,, De îi luați apărarea 

 partea  primarului sau țineți cu el sau cu banul public ?,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Frîncu Ion  , care spune :,, La Plopșoru s-a făcut gard 

nou,  e foarte bine că s-a făcut, dar acum e crăpat .Când lumea a început să vorbească în sat , 

au  pus ciment udat cu apă , au bătut rectangulara cu barosu ...,,  

  Ia cuvântul d-l consilier , Țepurlui Marin  , care spune:,,Cel puțin când angajezi 

o  firmă să facă treabă bună , nu cârpaci .,, 

  Răspunde d-l primar: ,,La lucrări mici nu vin firme mari . Dacă fac nu e bine  , 

dacă  nu fac iar nu e bine . ,, 

  Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Marin , care spune:,,M-aș fi bucurat să-l văd 

 pe domnul primar că rupe contractul cu firma care a executat lucrări .,, 

  Alte discuții nu mai sunt se supune la vot și nu se aprobă proiectul de hotărâre 

 prezentat .S-a votat astfel : 4 voturi pentru și 7  abțineri ( Iordache Ilie-Florin , Răbîncă 

 Ionuț, Frîncu Ion ,Bolintiș Monica , Tudorache Tudor , Tudorache Marin și Ghidănac 

 Fănel) . 

 Față de felul în care votat d-l primar face următoarea remarcă :,, Voi oricum sunteți niște 

 gâște și Gigi contra.,, 



 Față de cele spuse de d-l primar ,  ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor , care 

 spune :,, Doamna secretar vă rog să consemnați în procesul-verbal cuvintele domnului 

 primar .Și îl întreabă pe domnul primar :,, De ce ne mai chemi aici , dacă nu ai nevoie de 

 noi .,, 

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

 bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe  anul 2016 . 

  După prezentare , 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 aprobarea  

 procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă . 

  După prezentare , 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  modificarea si 

 completarea HCL nr.15/2014  privind modificarea și completarea HCL nr.15/2014 

privind  aprobarea normelor de organizare,  administrare şi exploatare a pajiştei 

comunale precum  și  a  procedurii de închiriere a pajiștei . 

  După prezentare , nu sunt discuții se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi 

pentru și  1 abținere ( Mihai Petre ) . 

  Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: proiect de hotărâre  privind modificarea și 

 completarea HCL 7/ 03.02.2015  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

 reactualizați aferenți  investiției ,, Extindere Școală Dăița și amplasare Centrală Termică 

și   
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 instalații încălzire corp Școala Dăița , comuna  Daia, județul Giurgiu,, 

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

pentru . 

  Se trece la punctul 6 al ordinei de zi:diverse . 

   Ia cuvântul d-l consilier , Tudorache Tudor  , care întreabă :,, Cât costă lămpile 

 achiziționate ?,, 

  Răspunde d-l primar: ,, Oferta a fost de 200 euro , dar am negociat la 150 euro.,, 

  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, 

  IORDACHE ILIE-FLORIN                                               CHIRAN   NICULINA 

 

 
 


