ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi , 29.10. 2015 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia ,
care a fost convocat prin convocarea nr. 6997 /21.10. 2015
Participă 10 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia .( absent învoit : Iordache Ilie
Florin )
Participă de drept primarul , viceprimarul și secretarul comunei Daia.
Participă d-na Anin Ileana , cetățean al comunei Daia.
Se declară ședința deschisă .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței de îndată din
12.10 . 2015 .
Nu sunt obiecții , se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru și 2 abțineri : d-l Frîncu
Ion și d-na Bolintiș Monica , motivând absența lor de la acea ședință .
Se prezintă ordinea de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal
2016 -inițiator primarul comunei Daia
2..Proiect de hotărâre privind stabilirea și a altor categorii de persoane care pot
beneficia de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD -inițiator primarul comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului C.L. Daia în Consiliul de
administrație al Școlii -inițiator primarul comunei Daia
4. .Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a ocupării

temporare
unor suprafețe din domeniul public al comunei Daia către SC ENEL
DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.. -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 și se aprobă cu 10 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor
și taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
Nu sunt discuții , având în vedere că, proiectul de hotărâre a fost afișat pe site-ul primăriei
și toți consilierii au luat la cunoștință despre impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2016, se
supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind stabilirea și a altor

categorii de persoane care pot beneficia de ajutoare alimentare distribuite în cadrul
POAD .
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 desemnarea
reprezentantului C.L. Daia în Consiliul de administrație al Școlii .
D-l consilier Tudorache Tudor o propune pe d-na consilier , Voinea Georgeta .
Alte propuneri nu mai sunt se supune la vot propunerea d-lui Tudorache Tudor si
se aprobă cu 9 voturi pentru și 1 abținere, d-na consilier Voinea Georgeta.

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea dării în

folosință gratuită și a ocupării temporare unor suprafețe din domeniul public al
comunei Daia către SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A..
Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea HCL 7/ 03.02.2015 privind aprobarea
indicatorilortehnico-economici
-2reactualizați aferenți investiției ,, Extindere Școală Dăița și amplasare Centrală Termică
și instalații încălzire corp Școala Dăița , comuna Daia, județul Giurgiu,,
Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi :diverse.
Ia cuvântul d-l consilier Tudorache Tudor care adresează d-lui primar întrebarea :
,, Domnule primar când puneți becurile din Dăița , care nu funcționează ? Este piatră
la ,,Moară,, de ce nu se pune piatră acum cât e vremea bună.La Dăița , la pod. Nu se poatre trece ,,
Răspunde d-l primar:,,Urmează, se lucrează și noaptea. De luni vom intra și în Dăița cu
pietruirea ,,
Ia cuvântul și d-na Anin Ileana , care spune :,,La gardul de la Cămin, când ați dat gardul
înapoi și a venit Mărciulescu și a zis să mutăm gardurile. Nu știu cu ce ocazie face el aceste
afirmații. Cineva a luat becul de la un stâlp de la Căminul Cultural și e păcat că aveam și eu
lumină în curte .,,
Răspunde d-l primar:,, A fost doar pentru ziua comunei .,,
Ia cuvântul d-l consilier Țepurlui Marin care întreabă :,,Ce facem cu strada Bisericii ?,,
Răspunde d-l primar:,, Să se termine cu investițea de la Enel și apoi o pietruim .,,
Alte discuții nu mai sunt .

Ședința se declară închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
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ȘTEFAN ION

ÎNTOCMIT, SECRETAR,
NICULINA CHIRAN

