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CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DAIA 

PROCES-VERBAL 

  Incheiat azi ,29 .05 . 2015 in cadrul şedinței ordinare  a Consiliului Local al comunei 

Daia ,  care a fost convocat  prin convocarea nr. 2828   / 2015 

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

  Participă de drept  viceprimarul si secretarul comunei Daia . 

  D-l primar întârzie . 

  Participă și  d-na Anin Ileana , Zlotea Elena și Tatu Valentin , cetățeni 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  să 

 depună declarațiile de avere și de interese , cu exceptia celor 4 consilieri , care le-au depus deja . 

  Ședința se declară deschisă . 

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

 23.04.2015 . 

  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 și cheltuieli al comunei 

Daia  pe anul 2015  -inițiator primarul comunei Daia . 

 2.Proiect de hotărâre   privind alocarea unei sume Parohiei Plopșoru , comuna  Daia ,județul 

 Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia . 
 3. .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 și cheltuieli al comunei Daia  pe anul 2015. 

  D-l președinte, Frîncu Ion , propune să se voteze pe capitole bugetul . 

 Se votează astfel: 

  Se  supune la vot  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia 

pe anul 2015 cu suma de 400 mii lei necesară pentru restul de executat la ,,Alimentarea cu apă a 

localităților Daia și Plopșoru ,  conform Contractului  de finanțare pentru Programul 

 național de dezvoltare locală ,, Subprogramul,, Modernizarea satului românesc ,, 

Domeniul realizare /extindere/reabilitare/ modernizare a sistemelor  de alimentare cu apă 

și stații de tratare a apei  încheiat între M.D.R.A.P. și Comuna Daia   nr. 9338 / 2620 / 2015 

și se  aprobă cu 11 voturi pentru . 

  Se supune la vot rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe 

 anul 2015 cu suma  de 4068 lei , conform adresei Școlii Gimnaziale nr.1 – Daia nr.484/ 

 2015  privind deconturile cadrelor didactice pentru navetă și nu  se aprobă  Toți cei 11 

 consilieri s-au abținut.  

  Solicită cuvântul secretarul pentru a informa consilierii că , cheltuielile privind  

 decontarea sumelor  pentru naveta cadrelor didactice este legală. 

  Se supune la vot rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia 

 pe anul 2015 cu suma de 3.000 lei necesară  , pentru ,, Ziua Copilului de 1 iunie ,, și se aprobă 

cu  11  voturi pentru . 

  Se face mențiunea că , a venit și d-l primar . 



   Se trece la  punctul 2  al ordinei de zi  :proiect de hotărâre   privind alocarea unei sume 

 Parohiei Plopșoru , comuna  Daia ,județul Giurgiu . 

  Ia cuvântul d-l consilier Tudorache Marin , care întreabă de ce nu se dau bani și la celelalte 

 biserici ? 

  Răspunde d-l președinte de ședință , care informează că : ,, la biserica Plopșoru s-au făcut 

 restaurări , a participat și episcopul la evenimentul de acum 2 săptămâni.,, 
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 Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru . 

   Se trece la  punctul 3  al ordinei de zi  :diverse . 

  D-l președinte solicită înscrierile la cuvânt . 

  Se înscriu domnii consilieri :Iordache Florin -Iliuță  , Tudorache Tudor , precum și d-na 

 Anin Ileana , Zlotea Elena cetățeni ai comunei Daia . 

  Ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin -Iliuță  care spune: ,, Vreau să aduc în discuție 

că, d-na doctor mă sună pe mine că nu s-au terminat lucrările la Dispensar . Am solicitat și la ședința 

 trecută sîă se facă curățenie și în spațiile nefolosite ale dispensarului . O altă problemă este 

 gunoiul , chiar eu am strâns 10 saci de gunoi  .,, 

  Răspunde d-l primar :,,Nu e nimeni vinovat că nu funcționează serviciul gratuit , 

deoarece cetățenii nu plătesc ,, 

  Ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion  , care spune:,,D-le primar v-ați angajat că luați 

mașină  de gunoi . O parte din bani se duc în altă parte. De ce  banii de la deszăpezire s-au dus la ginele 

lui Olteanu , că ăla a fost plecat în Spania ?.,, 

  Ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin -Iliuță  care spune: ,, Ordonatorul de credite 

 răspunde în fața legii ,, 

  Răspunde d-l primar :,,Dacă faci ceva nu e bine , dacă nu faci , iar nu e bine ,, 

   Ia cuvântul d-l consilier  Tudorache Tudor , care propune să ae amenajeze o parcare în 

 curtea primariei , deoarece stau mașinile parcate pe D.N. -5 . 

  Răspunde d-l primar :,, Întâi rezolvăm problemele cetățenilor , apoi vom face și o 

parcare, dar va fi necesar avizul C.N.A.D.R. 

  Ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin -Iliuță  care întreabă :,, De ce s-a stagnat 

lucrarea cu stațiile de autobus ?,, 

  Răspunde d-l primar :, Mai avem 2 avize de la drumurile naționale . 

  Ia cuvântul și d-l Tatu Valentin , cetățean al comunei , care ridică problema salubrizării . 

  Răspunde d-l primar :,  Trebuie să începem împreună să influențăm cetățeanul să 

 plătească ,, 

  Ia cuvântul și d-l Tatu Valentin , cetățean al comunei , care  spune ::,, Omul se corectează 

cu amendă .,, 

   Ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion  , care spune :,, Avem e xperiența mandatului trecut , 

 dacă cetățeanul vrea o adeverință , trebuie să plătească și gunoiul ,, 

   Ia cuvântul d-l consilier Tudorache Marin  , care spune :,, Nu există cadru legal pentru 

 contractul de gunoi , dar poate fi sancționat cetățeanul , care depozitează necontrolat . Lucrările 

de la podețe ? Primăria cine a reprezentat-o ?,, 

  Răspunde d-l primar :,Firma va repara pe banii ei  . Eu împreună cu d-l viceprimar  am 

 făcut verificări la lucrări ,, 

  Ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin -Iliuță  care întreabă :,, Când se va tăia iarba 

din Parc ?,, 

  Intervine d-na Anin Ileana , care spune :,, Aveți la 416 muncitori , de ce nu-i folosiți ? Eu 

am  o mare problemă cu comuna asta , când am venit în comună erau panseluțe , iar acum ne 

mănâncă șerpii . D-na secretară vă rog să scrieți ,  referitor la adresa lui Liviu Dragnea  s-au dat 765 mii 

lei  , ce facem cu acei crescători de animale care pasc  animalele prin comună , ce măsuri luați cu ei ? D-



na secretară vă rog ca la ședința următoare să puneți pe ordinea de zi , ca noi cei cu casele izolate să nu 

mai plătim impozit și chitanțele de anul trecut nu s-au adus ,, 

  Răspunde d-l primar :,, D-na Anin nu mai semănați furtună, activitatea primăriei e 

 verificată de Curtea de Conturi ,poliție , ca urmare a sesizărilor dvs.,, 

  D-na Anin Ileana răspunde d-lui primar :,, Eu sunt cu impozitele la zi , nu știu dacă tu le-

ai plătit,, 

  Ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion  , care  întreabă :,, De ce Dacia stă în curte la ,, 

gâniaț,, 

  Răspunde d-l primar :,,Adrian mă ajută pe mine. 

  D-l Frîncu Ion :,, Da , dar nu e legal ,, 

  Răspunde d-l primar :,, Adrian e voluntar ,, 

  Ia cuvântul și d-na Zlotea Elena , cetățean așl comunei Daia :,, Eu am făcut o adresă 

cătred-l primar și consiliu să puneți în discuție art.268 , alin.8 din Lg.nr.571/2003 . Mai avem o problemă 

cu drumurile. Domnule primar faceți drumurile .O altă problemă, banii plătiți la impozite sa-i plătim pe 

chitanță electronic . De anul viitor chitanțe electronice ,, 
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 Răspunde  d-l consilier Frîncu Ion  ,,Depinde dacă au program .,, 

  

 Alte discuții nu mai sunt  și ședința se declară închisă.   

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

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    ÎNTOCMIT, SECRETAR, 

  ION FRÎNCU      NICULINA CHIRAN 

 

 


