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PROCES-VERBAL 
 

Incheiat azi 30.01.2015 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei 

Daia , care a fost convocat  prin convocarea nr. 434 / 2015 

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

Participă de drept primarul ,  viceprimarul si secretarul comunei Daia . 

Președintele de ședință este d-l  consilier , Tudorache Tudor , consilier P.N.L. 

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

din 22..12. 2014  . 

După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu 9 voturi pentru 

și 2 abțineri : d-nii consilieri Ștefan Ion și Răbîncă Ionuț, deoarece au absentat la această 

ședință . 

Înainte de a se prezenta ordinea de zi d-l primar propune suplimentarea cu un 

punct , repectiv : proiect de hotarâre  privind  propunerea de schimbare de destinație a unui 

spațiu în suprafață de 14 m.p. și a unui teren în suprafață de 40 m.p.  aparținând Grădiniței 

Nr.2 -Plopșoru situată pe D.C. -95 , nr.24 , sat Plopșoru ,  comuna Daia , județul Giurgiu . 

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre sus-menționat 

și se aprobă cu 10 voturi pentru și 1 abținere: d-l consilier Frîncu Ion . 

Se prezintă ordinea de zi , suplimentată  : 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes 

local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificata si completata - inițiator primarul comunei Daia 

2.Proiect de hotărâre   privind  avizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015-2016 
-inițiator primarul comunei Daia 

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele ce se 

acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia   -inițiator primarul 

comunei Daia 

4Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului pentru evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului comunei Daia  -inițiator primarul comunei Daia 

5.Proiect de hotărâre privind revocarea  HCL Daia nr.39/2014  - inițiator primarul 

comunei Daia 

6.Proiect de hotărâre privind  propunerea de schimbare de destinație a unui spațiu în 

suprafață de 14 m.p. și a unui teren în suprafață de 40 m.p.  aparținând Grădiniței 

Nr.2 -Plopșoru situată pe D.C. -95 , nr.24 , sat Plopșoru ,  comuna Daia , județul Giurgiu 

- inițiator primarul comunei Daia 

7 .Diverse . 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă  în unanumitate de voturi . 

Se trece la primul punct al ordinei de zi   :proiect de hotărârer pivind aprobarea 

Planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 

416/2001 privind  venitul  minim  garantat,  modificata  si  completata  - prezintă  primarul 

comunei Daia . 

După prezentare nu sunt discuții ,se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

prezentat  și se aprobă  cu 11   voturi pentru . 

Se trece la  punctul 2  al ordinei de zi  :proiect de hotărârer pivind   avizarea rețelei 

școlare pentru anul școlar 2015-2016 - prezintă primarul  comunei Daia . 

După prezentare nu sunt discuții ,se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

prezentat  și se aprobă  cu 11  voturi pentru . 
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Se trece la  punctul 3  al ordinei de zi  :proiect de hotărârer privind aprobarea 

numărului și a cuantumului pentru bursele ce se acordă elevilor din învățământul 

preuniversitar din comuna Daia - prezintă primarul comunei Daia . 

După prezentare nu sunt discuții ,se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

prezentat  și se aprobă  cu 11  voturi pentru . 

Se trece la  punctul 4  al ordinei de zi  :proiect de hotărârer privind propunerea 

calificativului pentru evaluarea performanțelor  profesionale individuale ale secretarului 

comunei Daia  - prezintă  primarul comunei Daia . 

După prezentare ia cuvântul d-l consilier Iordache Florin -Ilie , care propune 

calificativul ,, Foarte Bine ,, pentru activitatea  desfășurată în cadrul consiliului local . 

Alte propuneri sau discuții nu sunt , se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

prezentat  și se aprobă  cu 11  voturi pentru . 

Se trece la  punctul 5  al ordinei de zi  :proiect de hotărârer privind  revocarea HCL 

Daia nr.39/2014 -prezintă secretarul  referatul de legalitate al Instituției Prefectului - 

Județul  Giurgiu nr.1039  /2015 . 

După prezentare nu sunt discuții ,se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

prezentat  și se aprobă  cu 11  voturi pentru . 

Se trece la  punctul 6  al ordinei de zi  :proiect de hotărârer privind  propunerea de 

schimbare de destinație a unui spațiu în suprafață de 14 m.p. și a unui teren în suprafață de 

40 m.p.  aparținând Grădiniței  Nr.2 -Plopșoru situată pe D.C. -95 , nr.24 , sat Plopșoru 

, comuna Daia , județul Giurgiu - prezintă  primarul comunei Daia . 

După prezentare nu sunt discuții ,se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

prezentat  și se aprobă  cu 10  voturi pentru  și 1 abținere : d-l consilier Frîncu Ion . 

Se trece la  punctul  7 al ordinei de zi  : diverse. 

Ia cuvântul d-l consilier Țepurlui Marin , care spune:,, Mă adresez d-lui primar și 

vreau să știu ce destinație are balastrul de la moară?,, 

Răspunde d-l primar:,,L-am depozitat , urmând a-l folosi, în continuare, la 

întreținerea drumurilor.,, 

Ia cuvântul tot d-l consilier Țepurlui Marin , care spune:,,Să facți o platformă la 

Biserica din Daia , pentru a folosi drept parcare pentru enoriași ,, 

Intervine și d-l consilier Tudorache Marin , care spune:,,Trebuie amenajate 

drumurile către toate cele 3 Biserici din comună .,, 

Răspunde d-l primar:,, Vom plomba  gropile din drumul către Biserică , apoi îl 

îndreptăm , după care punem balastrul .,, 

Ia cuvântul tot d-l consilier Iordache Florin-Ilie , care spune:,, Ce măsuri generale 

se iau pentru întreținerea drumurilor ? Este necesară , în continuarea toaletarea pomilor , 

deoarece ating firele de electricitate , cablurile TV . ,, 

Răspunde d-l primar:,,Problema e veche, o știm cu toții , avem aproximativ 49 km , 

iar birocrația este foarte mare. Pentru fiecare cheltuială trebuiesc întocmite foarte multe 

documente , așa că mai repede nu se poate interveni.Până acum nu au fost nici bani , s-au 

trimis multe somații , pentru a putea încasa impozitele . Am discutat , de asemenea cu o 

firmă de consultanță pentru a putea face ceva cu canalizarea și asfaltarea , măcar a câtorva 

drumuri.,, 

Ia cuvântul tot d-l consilier Frîncu Ion , care spune:,, N-am venit să mă cert  , să vă 

contrazic , dar vreau transparență ( anterior acestei intervenții d-l Frincu și d-l primar au 

avut un schim dur de cuvinte ) .Când ne puneți la dispoziție , domnule primar , cât a costat 

dispensarul, stațiile de autobuz ? ,, 

Ia cuvântul d-l consilier Ghidănac Fănel , care spune :,, O să ni se prezinte la 

dezbaterile privind încheierea exercițiului financiar la finele anului 2014 ,, 

Ședința se declară închisă. 



-3- 

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

 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ÎNTOCMIT, SECRETAR, 

TUDOR TUDORACHE NICULINA CHIRAN 


