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  Incheiat azi , 30.07. 2015 in cadrul şedinței ordinare   a Consiliului Local al comunei 

Daia ,  care a fost convocat  prin convocarea nr. 4251  / 2015 . 

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

  Participă de drept primarul,viceprimarul si secretarul comunei Daia. 

  Participa  d-l Beianu Dumitru , presedintele A.D.I  ,, Management eficient pentru un județ 

 curat  ,, . 

  Particip[ d-na Anin Ileana si d-na Zlotea Elena , cetateni ai comunei Daia . 

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

 30.06.2015 . 

  După prezentare  nu sunt obiecții , se supune la vot  și se aprobă  cu  10  voturi pentru si 1 

 abtinere a d-nei Bolintis Monica, deoarece a lipsit de la sedinta trecuta . 

  Inainte de a se prezenta ordinea de zi , d-l primar solicita suplimentarea ordinii de zi , 

 conform prevederilor art.43, alin.1 din Lg.nr.215/2001, republicata, cu modficarile ulterioare , cu 

 proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daia pe 

anul 2015 , in sensul de a se  da scolii suma de 25 mii lei , pentru reparatii curente , avand in vedere ca la 

 inceputul lunii septembrie incepe noul an scolar . 

  Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi pentru . 

. Se prezintă ordinea de zi  :  

  1.Proiect de hotărâre privind mandatarea  doamnei Voinea Georgeta  în scopul 

 aprobării Documentației de atribuire privind delegarea serviciului de colectare a deșeurilor 

municipale,  transportul deșeurilor precum și operarea și managementul  Centrelor de colectare în 

județul Giurgiu  , cu anexele aferente și  Actul adițional la Contractul de Asociere , încheiat între  

 membrii  A.D.I. ,, Management eficient pentru un județ curat  ,,  -inițiator primarul comunei 

Daia . 

 2. Proiect de hotărâre privind însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  

 privat  al comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat -inițiator primarul comunei Daia 

 3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei 

Daia  -inițiator primarul comunei Daia . 

 4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea schimbării amplasamentului unui teren ce 

 aparține domeniului privat al comunei Daia , județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia . 

 5.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei  Daia pe 

 anul 2015 -inițiator primarul comunei Daia . 

 6 . 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 mandatarea  

 doamnei Voinea Georgeta  în scopul aprobării Documentației de atribuire privind delegarea 

 serviciului de colectare a deșeurilor municipale,  transportul deșeurilor precum și operarea și 

 managementul  Centrelor de colectare în județul Giurgiu  , cu anexele  aferente și  Actul 

adițional la Contractul de Asociere , încheiat între  membrii  A.D.I. ,, Management eficient pentru un județ 

 curat  ,, 

  Se da cuvantul d-lui Beianu Dumitru pentru a informa consilierii despre proiectul de 

 Sistem Integrat al deseurilor  ,,, a carei valoare este de 31 milioane euro.Acest proiect s-a 

 aprobat la nivel national,dar Comisia Europeana da banii , insa impune si conditii .Avem 



 dreptul si responsabilitatea sa gasim calea cea mai buna catre un serviciu eficient 

 .Desemnarea unei persoane care sa reprezinte comuna ,cu drept de semnatura, deoarece  comuna 

Daia este membru A.D.I. ,, Management eficient pentru un județ curat  ,, 

  Intervine d-na Anin Ileana , care spune ,,Daca consilierii ma voteaza eu sunt de  acord 

sa vin eu sa semnez documentatia , dar trebuie sa mi-o puneti la dispozitie, ca sa stiu ce  semnez ,, 

  Raspunde d-l Beianu ,, Documentatia se afla afisata pe site-ul Consiliului Judetean 

 Giurgiu .,, 

   

 -2- 

  Alte discutii nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotarare propus , respectiv 

 desemnarea d-nei consilier, Voinea Georgeta, si se aproba cu 10 voturi pentru si 1 abtinere -d-na 

 Voinea Georgeta. 

  Se trece la  punctul 2  al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind  însușirea  inventarului 

 bunurilor care alcătuiesc domeniul   privat  al comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat  

 Dupa prezentare nu sunt discutii , se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru . 

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

 Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia. 

  Ia cuvantul d-l  consilier ,Tudorache Tudor , care-l intreaza pe d-l primar,, De ce nu 

 vorbim cu cei de la Baneasa sa vina si la noi ? Propun sa ne implicam si noi , consilierii, sa 

 convingem cetatenii sa incheie contracte si sa plateasca pentru serviciul de salubrizare ,, 

  Ia cuvantul si d-l consilier , Tudorache Marin , care spune,,Va fi foarte de greu de 

 convins cetateanul , spun acest lucru , deoarece eu am fost salariatul fostei firme  de 

 salubrizare.Chiar si d-na Anin Ileana nu a mai platit serviciul de salubrizare.,, 

  Alte discutii nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotarare si se aptoba cu 11 

 voturi pentru. 

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

 schimbării  amplasamentului unui teren ce  aparține domeniului privat al comunei Daia ,

 județul Giurgiu. 

  Ia cuvantul d-l consilier , Frincu Ion , care propune ca, persoana care solicita 

 schimbul sa  suporte cheltuiala privind raportul de evaluare . 

  Nu mai sunt alte discutii se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru si 1 abtinere -

d-na Bolintis Monica , conform prevederilor art. 46 din Lg.nr.215/2001, republicata, cu modificarile 

 ulterioare . 

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

 bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015 . 

  Dupa prezentare nu sunt discutii , se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru . 

  Se trece la  punctul 6  al ordinei de zi : diverse . 

  Ia cuvantul d-l consilier Frincu Ion , care spune,, Nu avem iluminat public la Plopsoru .  

 De ce s-au taiat pomii in parc si in curtea scolii? Podetele sunt ca niste castele  de nisip , ca la 

copii pe plaja .,, 

  Raspunde d-l primar ,,S-a furat contoarul .  Nu am taiat pomii , i-am toaletat, iar 

 arbustii taiati erau ghimpari . In Parc am pus platani, pomi pe care trebuia sa-i puneti voi ,la 

data la care ati facut lucrarile in Parc .,,  

  Ia cuvantul si d-na Zlotea Elena , care-l intreaba pe d-l primar ,, de 3 luni va solicit 

 initierea unui proiect de hotarare pentru scutirea de la impozit a certificatelor  energetice.Care 

este motivul pentru care nu s-a discutat ? E o lege si daca n-o respectati, eu  va cer o legalitate.E un 

 lucru important.,, 

  Ia cuvantul si d-na Anin Ileana , care  intreaba pe d-l primar cit costa gardul de la 

 Camin ? 

  Raspunde d-l primar,, 150.000 mii lei.,, 

 D-na Anin intervine si solicita demisia secretarului , spunand ca ,,s-a mintit la  Prefectura....,, 



  Fata de tonalitatea si expresiile d-nei Anin presedintele de sedinta declara sedinta 

 inchisa. ( neavand legatura raportul Comisiei de disciplina cu privire la seretarul comunei , cu 

 ordinea de zi a  sedintei  de consiliu , precum nici calitatea d-nei Anin de a-i cere demisia unui 

 functionar public, aceasta fiind un act unilateral de vointa ). 

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