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  Incheiat azi , 29.09. 2015 in cadrul şedinței ordinare   a Consiliului Local al comunei 

Daia ,  care a fost convocat  prin convocarea nr. 6647  / 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  

 27.08.2015 . 

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

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

 de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la finele 

 anului 2014 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015 . 

  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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Daia  pe anul 2015 – inițiator  primarul comunei Daia 

 2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării  sumei de 25.000 lei pentru  ziua de 14 

 octombrie ,,Sfânta Parascheva,,  ziua comunei Daia– inițiator  primarul comunei Daia 

 3.Proiect de hotărâre privind scutirea  de la plata impozitului pentru imobilul situat în  

 comuna Daia ,  str. Margaretelor , nr. 9 ,  proprietatea d-lor  Oancea Cristian și 

 Oancea  Mirela-Rodica - inițiator  primarul comunei Daia 

 4.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator  primarul 

comunei Daia 

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la 

 finele  anului 2014 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 

 2015- inițiator  primarul comunei  Daia 

 6. .Diverse .   

  Se supune la vot ordinea de zi , cu suplimentarea propusă și se aprobă cu 11 

voturi  pentru. 

  Înainte de a se trece  la prezentarea ordinei de zi , d-l consilier Iordache Ilie 

 spune :,, Noi suntem reprezentanții comunității , în calitate de persoane alese , iar 

doamnele Anin și Zlotea nu pot vorbi decât când li se acordă  cuvântul Noi nu ne-am putut 

desfășura ședința luna trecută și nici nu am mai putut lua cuvântul la diverse , datorită 

scandalului creat de cele două doamne .,, 

 Ia cuvântul și d-l Tudorache Tudor care spune :,, Ședința trecută consiliul nu și-a  putut 

desfășura ședința datorită intervențiilor celor două doamne .Ședințele au fost și sunt publice , 

dar doamnele nu ne por suprima drepturile de parsoane reprezentative și alese ,  astfel vom 

vota să nu mai participe la ședințele consiliului , pe viitor ,, 
  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 10 voturi pentru și 1 

 abține a d-lui consilier Tudorache Tudor, care-și motivează abținerea:,, O să mă abțin pentru orice 



 hotărâre atâta timp , cât suntem în beznă totală în Dăița. Să se aprindă iluminatul mai devreme , 

 deoarece este vreme de iarnă și se întunecă mai devreme ,, . 

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

 de 25.000 lei pentru  ziua de 14 octombrie ,,Sfânta Parascheva,,  ziua comunei Daia . 

  După prezentare nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru și 1  abține a 

d-lui consilier Tudorache Tudor . 
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 Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind  scutirea  de la plata 

 impozitului pentru imobilul situat în  comuna Daia ,  str. Margaretelor , nr. 9 ,  proprietatea 

 d-lor  Oancea Cristian și Oancea Mirela-Rodica. 
   După prezentare nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 11  voturi pentru , 

 respingerea cererii d-nei Zlotea Elena privind  scutirea  de la plata impozitului pentru imobilul 

 situat în  comuna Daia ,  str. Margaretelor , nr. 9 ,  proprietatea d-lor  Oancea Cristian și 

 Oancea Mirela-Rodica. 

  Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind alegerea 

 președintelui de ședință . 

  D-l Mihai Petre îl propune pe d-l Ștefan Ion . 

  Alte propuneri nu mai sunt , se supune la vot se aprobă cu 10 voturi pentru și 1 

 abține a d-lui consilier Ștefan Ion  . 

   Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :proiect de hotărâre  privind aprobarea utilizării 

din excedentul bugetului local rezultat la finele  anului 2014 ca sursă de finanțare a 

cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare în anul 2015. 
   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 informează consilierii despe un incident 

din școală :,, La o oră de muzică a participat și un infractor ,iar profesoara de ce nu știa ,, 

  Îi răspunde d-na consier , Voinea Georgeta :,, Am participat la acea ședință cu părinții, 

 nimeni nu l-a cunoscut pe acel tânăr .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier  Iordache Ilie  care spune:,,  Privind problema siguranței și  

 limitarea infracționalității ar fi bine să urmăm exemplul din comuna Vedea unde au montat camere 

 de supraveghere, iar investiția e în jur de 30.000 mii euro, serverul este la poliție, cu sistem de 

 ultimă generație și nu au mai avut evenimente . Am înțeles că, și la noi a venit cineva cu ofertă..Eu 

 propun instalarea unui astfel de sistem , doar pentru domeniul public , nu și pentru proprietățile 

 private. De asemenea domnule primar în urmă cu 1 lună sau două ați promis că montați alte 

 becuri , ce garanție ne-a dat firma , vreau să avem lumină în sat și să schimbați becurile arse .,, 

  Ia cuvântul d-l consilier  Tudorache Marin , care spune :,, E bună ideea lui Tudor , dar 

mai bine hai să terminăm drumurile . Aș vrea să-l întreb pe d-l primar dacă mai lucrează la drumuri ? 

 Totodată vreau să vă informez că, în capătul străzii Consilier Marian Toma se depozitează gunoi , 

 iar pe acolo circulă foarte multă lume . Drmul de la Tănase nu mai are nimic pe el , așa că, vă rog 

 să remediați acest aspect ,, 

  Răspunde d-l primar4.;,, Lucrăm cât e vremea bună .În ceea ce privește gunoiul vă rog să 

 mai faceți și dvs. domnilor consilieri educație cu cetățenii , nu numai aparatul administrativ ,, 

  Intevine și d-na Anin Ileana , care spune :,, A făcut Moroacvă cu Beianu drumurile , iar eu 

 le-am făcut dosar penal și au dat miliarde  Despre iluminat s-a discutat .La fântâna ,,la Ceocea,, 

nu e nimic făcut, am fost eu și am verificat, am făcut analiza apei și e cea mai bună din sat .Reparați-o , cu 

2 saci de ciment . Ce să  mai am că,   m-am săturat  ce era când făcea Moroacă drumurile . Cu  apa , 

săpăturile s-au făcut sub pod, erau 3 motoare , care nu mai sunt . Puneți și cișmele ? Cu gazele 

 naturale ce facem ? .,,  

  Ia cuvântul și d-na Zlotea Elena , care spune :,, Aveți consilieri aici , care vin doar să ia 

 banii .,, 



  D-l consilier Iordache Ilie  se adresează d-nei Zlotea Elena :,, Dați nume.,, 

  Răspunde d-na Zlotea Elena :,, Mie rușine .Nu mai vreau să vin la ședință și să nu apuc să 

 vorbesc . Domnule primar e o lege să ne scutiți de la impozit și nu o faceți .Din banii pe care i-ați 

 primit  acum în buget faceți curat pe lângă D.N.-5.Păcat de comuna asta. ,, 

   Intevine și d-na Anin Ileana care spune :,, O să schimbăm cel puțin 3 consilieri .,, 

   Intevine și d-l consilier Iordache Ilie care  se adresează celor 2 cetățene , Anin și 

 Zlotea  :,,Ați terminat cu primarul , acum vă luați și de consilieri. 

  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, 

  GEORGETA VOINEA              NICULINA CHIRAN 

 


