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  Incheiat azi , 30.06. 2015 in cadrul şedinței ordinare   a Consiliului Local al comunei 

Daia ,  care a fost convocat  prin convocarea nr. 3568 /3646   / 2015 . 

  Participă 10 consilieri din  cei 11 consilieri  care compun C.L.Daia  ( absent învoit : 

 Bolintiș Monica ). 

  Participă de drept viceprimarul si secretarul comunei Daia ( lipsește d-l  primar ) .  

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

 03.06.2015 . 

  După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu  8  voturi pentru  și 2 

 abțineri : d-nii consilieri  Rabîncă Ionuț și Ghidănac Fanel , care au fost absenți la ședința din 

 03.06.2015 . 

.   Se prezintă ordinea de zi  : 

 1.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 . 
 2.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Daia pe 

 anul 2015  -inițiator primarul comunei Daia . 
 3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință -inițiator primarul comunei Daia . 

 4.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 utilizării 

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

 cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015  . 

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

 piatră , s-a depozitat , acum se plătește din nou încărcarea ? Solicităm să ni se prezinte 

 actele și chitanțele cu cheltuieli . Este o dezinformare totală . La stații de ce nu s-a pus 

 pexiglas ?,, 

   Ia cuvântul d-l consilier Frîncu Ion , care spune :,, Podețele care se fac  sunt un 

 dezastru. E praf în ochi la ,, fraieri,, Podurile făcute nu sunt executate corect .,, 

   Ia cuvântul d-l consilier Ghidănac Fănel , care solicită :,, La ședința următoare 

să ni se spună din ce bani se fac podețele ?,, 

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

voturi  10 voturi  pentru . 

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

 de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015. 

  Nu  sunt discuții , se supune la vot proiectul de hotarâre și se aprobă cu voturi 10 

 voturi   pentru . 

  Se trece la  punctul 3  al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind alegerea președintelui 

 de ședință . 

  D-l consilier Țepurlui Marin o propune pe d-na consilier , Voinea Georgeta . 

  Nu mai sunt alte propuneri , se supune la vot proiectul de hotarâre și se aprobă cu 

 voturi 9 voturi  pentru  și 1 abținere: d-na Voinea Georgeta . 
  Se trece la  punctul   al ordinei de zi :diverse . 



   Ia cuvântul d-l consilier Țepurlui Marin , care spune :,, La ședința trecută a venit 

o doamnă cu scutirea de impozit.De ce nu s-a introdus pe ordinea de zi  ?,,   

  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 

 

 

 

 


