ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
Proces verbal
al ședinței ordinare din data de 27.04.2018
Încheiat azi, 27.04.2018, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Daia
care se desfășoară la sediul Șolii nr.1 Daia, domnii consilieri fiind invitaţi prin dispoziția nr.
156/20.04.2018.
Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, precum şi următorii salariați din
cadrul aparatului de specialitate al primarului: Șotrin Raluca-Nicoleta, Vasile Gabriel și
Buradel Elena-Roxana.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi următorii 5 din 7 consilieri in funcție, și
anume: Buzica Mihai, Ghidanac Fanel, Dragomir Marius, Nitu Petre, Tănase Ionel. Absenți:
Mihai Petre și Tudorache Marin.
Preşedinte de şedinţă este dl. Buzica Mihai, ales în baza HCL Daia nr.22/10.04.2018,
care declară ședința deschisă.
Domnul Mihai Buzică: Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară.
Consilierii? Cine este pentru? Voteaza cine a fost la ședință, cine nu a fost nu are cum să voteze.
Domnul Tanase Ionel: Păi da eu nu am fost.
Domnul Mihai Buzică: Păi nu ridica mâna. Numărați doamna secretară.
Doamna Secretar: 3: dl Buzică M., dl. Ghidănac F., dl. Dragomir M. Se abțin consilierii
absenți de la sedință, respectiv Tănase I. și Nițu P.
Domnul Mihai Buzică dă citire ordinii de zi:
1. Validarea mandatului de consilier al domnului Iordache Nicolae - inițiator, primarul comunei
Daia.
2. Validarea mandatului de consilier al domnului Ștefan Ion- inițiator, primarul comunei Daia.
3. Validarea mandatului de consilier al domnului Stanciu Costică - inițiator, primarul comunei
Daia.
4. Încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Barbu Vasile Mihail ca urmare a
demisiei şi declararea locului de consilier local vacant- inițiator, primarul comunei Daia.
5. Aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar
de stat din comuna Daia, județul Giurgiu- inițiator, primarul comunei Daia.
6. Acordarea unui ajutor financiar doamnei Coman Roxana-Florentina, în calitate de părinte al
minorului Vâlcea Andrei-Iustin- inițiator, primarul comunei Daia.
7. Achiziționarea de servicii juridice conform OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative- inițiator, primarul comunei Daia.
8. Constituirea comunei Daia ca parte civilă în dosarul penal nr. 13074/236/2016 aflat pe rolul
Judecătoriei Giurgiu - inițiator, primarul comunei Daia.
9. Aprobarea demersurilor legale în vederea contractării serviciilor de consultanță în domeniul
achizițiilor publice pentru achiziționarea unui buldoexcavator și a accesoriilor necesare pentru
efectuarea lucrărilor de deszăpezire și a celor de întreținere a drumurilor- inițiator, primarul
comunei Daia.
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia nr. 17/28.02.2018 privind aprobarea
inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Daia, județul
Giurgiu- inițiator, primarul comunei Daia.
11. Aprobarea documentației privind închirierea prin atribuirea directă a pășunilor aflate în
domeniul privat al comunei Daia, județul Giurgiu- inițiator, primarul comunei Daia.
Domnul Primar: Suplimentăm ordinea de zi ….
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Domnul Mihai Buzică: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Domnul Primar: Cine este pentru ordinea asta de zi?
Domnul Mihai Buzică: Deci, se aprobă cu 5 voturi, ați consemnat?
Doamna Secretar: Da, și de suplimentat?
Domnul Mihai Buzică: Și avem de suplimentat cu un proiect: aprobarea cotului de execuție
a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe trimestrul 1 anul 2018.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și este aprobată cu 5 voturi.
Domnul Mihai Buzică: Mergem la punctul nr.1: Validarea mandatului de consilier….
Doamna Secretar: Numai puțin, am niște materiale primite, când le prezentam?
Domnul Mihai Buzică: Ce materiale?
Doamna Secretar: Este vorba de un certificat de grefă adus de domnul Zlotea
Domnul Mihai Buzică: Care Zlotea?
Doamna Secertar: Zlotea Ilie.
Domnul Mihai Buzică: Păi trebuia să fie pus la mapă.
Doamna Secretar: Păi dacă astăzi l-am înregistrat!
Domnul Mihai Buzică: Merge la următoarea ședință!
Doamna Secretar: Păi nu, doar îl prezentăm, validăm în continuare, domnii consilierii trebuie
să știe de acest proces aflat pe rolul instanței. Există un dosar nr.636/122/2018 în care domnul
Zlotea Ilie a atacat ordinul prefectului prin care i-a încetat de drept mandatul înainte de
expirarea duratei normale a mandatului. Deci, vă spun exact ce am primit astăzi. Validarea
mandatului merge mai departe exact cum este proiectul pe ordinea de zi pentru că, la finalizarea
procesului poate să câștige poate să nu.
Domnul Primar: Mie îmi dați voie să va contrazic doamnă și să dau un exemplu din practică.
Merg cu mașina cu 110 km/h, la Bibița mă ia radarul, fac contestație, iau certificate de grefă și
pot să îmi iau permisul înapoi până la finalizarea procesului, am dreptate sau nu se hotârește în
instanță. Același lucru consider că este normal și în acest caz. S-a contestat … Doamnă eu vă
spun cum gândesc eu, acum nu mi se pare normal să validăm consilier, după 2 luni de zile când
se termină procesul, îl dăm afară intra celălalt sau își continua, nu mi se pare corect.
Doamna Secretar: Îi incetează celui care a fost. Asta este de durată, atâta vreme cât nu avem
o hotărâre definitive, acest lucru nu este greșit, ăsta este punctul meu de vedere.
Domnul Primar.: Și al meu este contrar, că nu ar trebui votat, acum domnii consilier hotărăsc.
Doamna Secretar: Și am mai primit de la prefectură 2 înștiințări cu privire la atacarea în
instanță și suspendarea de drept a celor două proiecte de hotărâre din ședința extraordinară din
10 aprilie 2018: cu privire la alegerea viceprimarului și modificarea componenței comisiei de
validare. Din această clipă, fiind vorba de acte atacate de Prefect, situația este diferită față de
ce v-am prezentat, situația domnului Zlotea. Deci, conform Constituției României, actul este
suspendat de drept până la soluționarea în instanță.
Secretarul dă citire adreselor nr. 6009 și nr. 6010 din 26.04.2018 prin care Instituția
Prefectului informează atacarea la instanța de contencios administrativ competentă, respectiv
Tribunalul Giurgiu, a hotărârii Consiliului local al comunei Daia nr. 23/10.04.2018 privind
modificarea componenței Comisiei de validare și a hotărârii Consiliului local al comunei Daia
nr. 24/10.04.2018 privind alegerea viceprimarului comunei Daia, județul Giurgiu solicitânduse anularea lor.
Domnul Mihai Buzică: Ce vrea să spună, că comisia care s-a constituit nu a fost întemeiată
legal?
Domana Secretar: Da, actul este atacat, nu am primit decât aceste înștiințări, cum am primit
și altădată, urmând să primim motivarea, sa ne prezentăm obiecțiunile pentru tribunal, în instața
de contencios administrativ.
Domnul Primar: Deci să înțelegem că?
Doamna Secretar: Înțelegeți ce v-am citit.
Domnul Primar: De astăzi domnul Buzică nu mai este viceprimar?
Doamna Secretar: Da, este suspendat în continuare postul de viceprimar, nu alegem acum alt
viceprimar până se soluționează în instanță.
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Corin Preda, din sală: Acum înțeleg eu de ce era fericit primarul mai devreme.
Domnul Mihai Buzică: Eu am o deviză, cine râde la urmă râde mai bine.
Domnul Primar: Eu nu mă bucur că eu vreau să fac treabă, dar de o săptămână nu ai făcut
nimic.
Domnul Mihai Buzică: S-a văzut!
Domnul Primar: O săptămână nu a făcut nimic. O săptămână de viceprimar. O săptămână de
viceprimar nimic, nimic, nimic.
Se creează dispute în sală între Corin Preda și Manole Ciprian.
Domnul Mihai Buzică: Alo, aici e ring de box? Domnu primar ți-ai adus vocalii aici? Eu
opresc ședința și sun la 112. Dacă nu îl liniștești, să îi dai afară, te rog frumos, lasă că sunăm
la 112.
Domnul Primar: Al dvs. face….
Domnul Mihai Buzică: Păi de unde știi ca e al meu? Te-am chemat eu, Corine?
Corin Preda: Nu.
Domnul Mihai Buzică: Păi și atunci?
Cetățean: Trebuie să ne invite cineva să venim aici?
Domnul Mihai Buzică: Tu ai buletin de București taci din gură!
Doamna Secretar: Mai avem o plângere prealabilă, obligatorie această condiție înainte de a
introduce acțiune în contencios, prin care domnul Tănase Ion solicită Consiliului Local,
anularea hotărârii 23 și a hotărârii 24. Deci este procedura prealabilă introducerii unei acțiunii
în contencios administrativ, eu o voi scana și o voi da membrilor consiliului local, are 5 pagini.
Domnul Mihai Buzică: Ce vrea să? Ce stipulează în ea? Ați primit-o, dar trebuie să știm și
noi.
Doamna Secretar: Da. Vă spicuiesc din ea.
Domnul Mihai Buzică: Păi a fost domnul Tănase la ședință doamnă? Vă întreb eu. Domnul
Tănase a fugit. Cum contestă dacă nu a fost la ședință?
Doamna Secretar: Vi le dau, o scanez și vi-o trimit fiecăruia pe mail.
Domnul Primar: Orice cetățean al comunei poate să atace o hotărâre.
Domnul Mihai Buzică: Dacă a fost acolo.
Domnul Primar: Nu are nicio importanță dacă a fost sau nu.
Domnul Mihai Buzică: E nu? Pentru că nu avem diverse asta este, trecem la punctul nr. 1.
Doamna Anin: Doamna Secretară stați așa că balamuc a fost aici din 2014. Dacă nu mai este
viceprimar de ce mai stă acolo?
Domnul Primar: Doamna Anin, nu mai este viceprimar, asta nu înseamnă că nu mai e
consilier.
Domna Secretar: Deci domnul viceprimar este ales președinte de ședință pe o perioadă de 3
luni, nu are legătură una cu alta.
Domnul Mihai Buzică: Poate să fie și un an care e treaba? Și peste 2 luni tot eu voi fi, care e
problema, dacă așa se votează? Deci am zis proiectul numărul 1 privind validarea lui
Iordache Niculae. Trebuie să constituim comisia să analizăm. La PSD.
Domnul Primar: Ați lămurit cum se face? Cu vot la vedere? Cu vot..
Domnul Mihai Buzică: Doamna secretară motivează că nu are buletine de vot.
Doamna Secretar: Nu motivez.. Nu fac ceva ce este peste lege. Eu v-am ascultat, aseară miam formulat obiecțiunile pe care o să le citesc în ședința consiliului local numai că poate nu
este cazul și dvs. vreți să faceți așa cum am scris în proiectul de hotărâre și se face cu vot
deschis cum este legal și atunci eu nu am de ce să-mi formulez obiecțiuni. Eu mi le-am pregătit
în caz că dvs vreți să votați prin vot secret. Corect este prin vot deschis. Înainte de a supune
aprobării, eu pot atunci să vă argumentez. Cum doriți!
Domnul Mihai Buzică: La ședința când ne-am găsit pe comisie nu ați avut obiecțiunile astea.
Doamna Secretar: Pentru că dvs. îmi spuneți de fiecare dată că dvs. hotărâți. Eu vă las să
hotărâți!
Domnul Mihai Buzică: Dar nu ați avut niciun fel de obiecție.
Domnul Primar: La ședința, lasați-mă să intervin puțin. La ședința care s-a constituit…
Domnul Mihai Buzică: Nu v-am dat eu voie!
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Domnul Primar: Comisiile, când s-a ales viceprimarul, a fost o suplimentare pe ordinea de zi
și nu aveați obiectiuni din moment ce a fost o suplimentare.
Doamna Secretar: Nu, altceva vrea să zică..
Domnul Primar: Acum ați știut ce vor să facă și ați venit cu obiecțiuni.
Doamna Secretar: La ședință ați spus că vreți să luam act și că ne informați că doriți să se
voteze secret. Eu aici nu duc o luptă cu dvs. Am făcut proiectul de hotărâre cu respectarea
prevederilor legale. Deci, validarea oricărui consilier local, prevăzută în legile care
reglementează validarea mandatelor, respectiv 393 și 215, nu este diferențiată situația de
constituire a consiliului local care se face imediat după alegerile locale față de situația apărută
ulterior când mandatul unui consilier încetează înainte de termen și atunci trebuie să validăm
altul. De fiecare dată invocăm aceleași prevederi legale. Dvs. mi-ați invocat un articol ieri în
baza căruia vreți să adoptați această hotărâre cu vot secret. Este aplicabilă, și am studiat pe
urmă și regulamentul dvs. care respectă prevederile legale care vi le-am spus, este vorba de
articolul 45 alin.5 în care zice că puteți…
Domnul Mihai Buzică: Consiliul poate solcita anumite hotărâri...
Doamna Secretar: Așa, hotărârile cu caracter individual, cu privire la persoane vor fi luate
întotdeauna prin vot secret cu excepțiile prevăzute de lege. Procedurile vor fi stabilite prin
regulamentul de organizare și funcționare al Consilului Locsal. La articolul 12 alin.2 din
regulamentul dvs., consilierii locali din acest mandat, se respectă întocmai acea prevedere
legală și noi avem o excepție, clar nu puteți face lucrul ăsta la orice, deci trebuie să ne uităm
de fiecare dată la excepție. Excepția este dată de prevederile de la 393 și 215 care spun clar că
validarea se face prin vot deschis. Dvs. veți face cum doriți, recomandarea mea este să faceți
legal.
Domnul Primar: Pot să intervin și eu puțin?
Domnul Mihai Buzică: Și aia tot legal este doamnă…
Domnul Primar: Pot să intervin puțin?
Doamna Secretar: Lăsați-mă pe mine!
Domnul Mihai Buzică: La investirea consiliului, nu are nimeni, atunci e vot deschis.
Doamna Secretar: Și ce prevedere îmi aduceți mie drept argument? Vorbim de actul în sine,
validarea unui mandat de consilier.
Domnul Mihai Buzică: Nu se poate face prin vot?
Doamna Secretar: Păi da, dar se face întotdeauna prin vot deschis. Nu scrie că altădată când
mai validăm… până la urmă este și o consecvență și o egalitate între drepturile fiecăruia, nu se
poate ca pe unii să-i votăm prin vot deschis și pe unii… Sincer, obiecțiunile mi le-am formulat
încă de aseară, nu le-am înregistrat în registru special pentru că am vrut să vi le expun ca astăzi
să votați în cunoștință de cauză. Este într-adevăr alegerea dvs., numai că eu nu voi contrasemna
pentru că este o problemă atât de evidentă, neinterpretabilă și nu pot să fac altfel.
Domnul Primar: Acum pot să intervin și eu. Care este motivul pentru care domnii consileri
vor să voteze secret? Cred că este evident că nu vor să valideze consilerii pe care dânșii nu îi
agreează.
Domnul Mihai Buzică: Este dreptul nostru!
Domnul Primar: E dreptul lor… Mă lași să vorbesc? Am luat cuvântul, mă lași să vorbesc.
Domnul Mihai Buzică: Dacă ți-am dat voie eu, da nu ți-am dat!
Domnul Primar: Pe ideea că acei consilieri, respectiv domnii care sunt în sală se vor îndrepta
împotriva celor care le interzic un drept. Cine nu votează mâna sus, poate să se îndrepte
împotriva lui, în cazul ăsta dacă votăm prin vot secret o să răspundă întreg consiliul, și cei care
vor, și atunci nu știu dacă domnii consilieri vor fi de acord pentru vot secret. Așa cred eu.
Domnul Mihai Buzică: Gata domnul primar, la primărie vorbiți mai mult, aici vorbiți..
Ciprian Manole (cetățean): Domnule Mihai Buzică, nu mai fi profesor, respectați legea că o dă
Parlamentul României, nu dvs.
Domnul Mihai Buzică: Domnule Manole nu suntem la Voluntari, alooo, nu suntem la
Voluntari. Aici suntem la Daia nu la Voluntari, la Voluntari este..
Ciprian Manole (cetățean): Dar respectați legea. La lege spune art.37 vot liber, deschis, clar!
Domnul Mihai Buzică: Gata, mulțumesc.
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Domnul Primar: Și dacă greșesc, greșesc tot ei.
Doamna Secretar: Nu este problema mea să intervin dar rugămintea este să înțelegeți că
suntem toți aici după o zi de muncă….
Domnul Primar: Ciprian, dacă domnul președinte stabilește vot secret, vot secret, el răspunde
pentru legalitate. Haideți.
Domnul Mihai Buzică: Se supune la vot validarea domnului Iordache Niculae de la PSD. Cine
este pentru? 3 voturi: Buzică M, Ghidănac F. și Dragomir M. S-au abținut consilierii: Tănase
I. și Nițu P.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Domnul Primar: Deci este majoritatea celor prezenți sau majoritatea celor în funcție?
Doamna Secretar: Celor prezenți.
Domnul Primar: Felictări domnul Iordache!
Domnul Mihai Buzică: Proiectul numărul 2, se supune la vot validarea domnului consilier
Ștefan Ion. Cine este pentru? 2 voturi pentru: Tănase I. și Nițu P. și 3 abțineri: Buzică M,
Ghidănac F. și Dragomir M.
Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.
Doamna Secretar: Dar în raportul comisiei ce ați consemnat? Că dânșii trebuie să știe.
Comisia de validare trebuie să spună dacă sunt întrunite condițiile legale.
Domnul Mihai Buzică: Da. Și le-am discutat și ieri.
Doamna Secretar: Și care sunt?
Domnul Mihai Buzică: Nu are șampila, nu știți că am discutat ieri?
Domnul Primar: Are ștampila, se vede 90% din ea, nu a primit aviz că nu se vede 10% din
ștampilă. Puteți să și arătați.
Domnul Mihai Buzică: Nu facem poliție aici.
Domnul Primar: Nu faceți, dar e un motiv.
Doamna Secretar: O să fac obiecțiuni, o să sesisez prefectura.
Domnul Mihai Buzică: Da doamnă, aveți dreptul, sesizați. Proiectul numărul 3, validarea
domnului consilier Stanciu Costică. Cine este pentru? 5 voturi pentru.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Domnul Primar: Uite fair-play aici, oamenii vor să vină să facem treabă!
Domnul Mihai Buzică (cetățean): Ați adus Biblia? Ce faceți?
Doamna Secretar: Vine acum. Deci până vine colega mea, îmi cer scuze am uitat Biblia și
Constituția, le aduce ea imediat, dați-mi voie să vă spun că 2 consilieri din comisia de validare
a mandatelor au avut, cu privire la dânsul, o singură obiecție, că ștamapila partidului nu se vede
în totalitate, dar se vede că este a partidului. Se vede într-o proporție foarte mare. Eu voi depune
la prefectură, următoarele obiecțiuni, cu privire la invalidare. Potrivit art. 31 alin. (4) din Legea
nr. 215/2001,, invalidarea alegerii unui consilier se face numai în cazul în care se constată
încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă
electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale”.
Conform art.4 din Legea nr. 115/2015 care reglementează alegerea autorităților
administrației publice locale, condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de cetățenii care
candidează, în speța noastră, la funcția de consilier, sunt:
- vârsta de cel puţin 23 de ani împlinită până în ziua alegerilor inclusive;
-să nu le fie interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din
Constituţia României, republicată.
- să aibă domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să
fie alese.
În ceea ce priveşte fraudarea alegerilor, aceasta poate fi constatată de Biroul Electoral
Central, conform art.39 alin. 1 lit h din Legea 115/2015 şi nu există o hotărâre data în acest
sens.
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Manole Ciprian (cetăţean): Nu interpretați legea, legea e simplă.
Domnul Mihai Buzică: Dumneata în ce calitate iei cuvântul?
Manole Ciprian: Dumneata reprezinți Biroul Electoral Central?
Domnul Mihai Buzică: Da, e treaba noastră, ne asumăm răspunderea, punct! Stai jos! La
Iepurești îți dau un exemplu nu e validat de 7 luni, care e problema?
Manole Ciprian (cetățean): Spune-le de ce nu votează, ca să știe, că vor fi dați în judecată!
Domnul Mihai Buzică: Doamna secretară, mergem mai departe sau dăm explicații? Dumneata
poți să le motivezi.
Doamna Secretar: Suntem într-o ședință ordinară, în care legea așa îmi impune, să vă prezint
obiecțiunile.
Cetățean: Oricum nu poate fi ales cineva în lipsă!
Domnul Primar: Se poate alege în lipsă fără nicio problemă.
Domnul Mihai Buzică: Păi și jurământul cine îl depune?
Doamna Secretar: Se poate.
Domnul Primar: Îl depune la următoarea ședință, se poate!
Doamna Secretar: Tocmai de aceea el poate ataca hotărîrea, fie că a fost, fie că nu a fost.
Domnul Mihai Buzică: Da, doamnă…
Domnul Mărciulescu (cetățean): Ce dracu, ești președinte de ședință sau nu? Ține ședința!
Ciprian Manole (cetățean): Alooo, domn tataie, mai ușor aici că nu ești la școala de șoferi.
Domnul Mărciulescu (cetățean): Taci mă din gură că nu ești din comuna asta. Ai buletin? Ai
invitație?
Cei 2 se bruschează.
Domnul Mihai Buzică: Băi, stați mă la un loc. Dați afară din sală, să iasă afară din sală!
Domnul Mărciulescu Mihai (cetățean): Sună la poliție, ești președinte de ședință!
Domnul Mihai Buzică: Alo, Manole!
Domnul Mărciulescu (cetățean): Ne conduc alții din alte părți, noi ce facem?
Domnul Mihai Buzică: Alo, Manole! Dă dovadă de băiat de capitală, nu fi de centură!
Ciprian Manole (cetățean): Păi am ceva cu el că scrie de mine.
Domnul Mihai Buzică: Este treaba voastră în privat!
Ciprian Manole (cetățean): De ce scrii tu de mine? Mă cunoști de undeva? Împuțitule!
Cetățean: Băi, nu ii zice mă așa?
Ciprian Manole (cetățean): Păi vrei să știi ce scrie de mine? Vrei să știi ce scrie de mine? Ma cunoscut vreodată să scrie de mine?
Cetățean: Da nu îl face împuțit pe om!
Ciprian Manole (cetățean): Păi ăsta e caracterul.
Domnul Mihai Buzică: Bă, ați ajuns să transformați ședința în ce vă bălăcăriți voi pe
facebook? Ce dracu! Propun să anuleze ședința! Cine este pentru? Alo, ia, domnul Mărciulescu,
alo, supun să anuleze ședința, cine este pentru?
Domnul Mihai Mărciulescu sună la poliție.
Domnul Mărciulescu (cetățean): Domnule președinte auziți ce spune de la 112, să îl invitați
afară. Invitați-l afară, spune de la 112.
Domnul Mihai Buzică: Păi da-ți telefonul dacă e și spune să vină aici.
Domnul Mărciulescu Mihai (cetățean): Nu are buletin de Daia să iasă afară.
Domnul Mihai Buzică: Deci ca să nu vină mascații. Propun suspendarea ședinței. Ești de
acord? Zi mă! DA SAU NU! Tu vezi ce e aici?
Doamna Secretar: Domnul Stanciu Costică. Unde este domnul Stanciu?
Domnul Mihai Buzică: A ieșit afară. Dacă e haos aici. Asta e ședința de consiliu?
Doamna Secretar: Vreți să îl chemați pe domnul Stanciu Costică dacă este afară?
Domnul Primar: Este afară.
Doamna Secretar: Numai puțin, vă rugăm frumos haideți să mergem și noi mai departe cu
ședința. Vă rog frumos puneți mâna pe Biblie și Constituție.
Domnul Stanciu Costică și domnul Iordache Niculae depun jurământul.
Doamna Secretar: Succes în activitate!
Manole Ciprian: Lăsa-ți circul și foamea! Ocupați-vă de străzi și de tot ce nu aveți!
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Domnul Mihai Buzică: Domnul Manole. Pe Lipscani ce dracu! Gata! Că ai impresia că aici
e…la gara din Buftea. Proiectul numărul 4, incetarea de drept a mandatului de consilier a
domnului Barbu Vasile Mihail. Se supune la vot. Cine este pentru?
4 voturi pentru: Ghidănac F., Buzică M., Dragomir M. și Nițu P.
Doamna Secretar: Domnul Tănase unde este?
Domnul Mihai Buzică: A părăsit sala fără acordul meu, vă rog frumos, să consemneze în
procesul verbal că a părăsit sala.
Cetățean: Se spăla pe față.
Domnul Mihai Buzică: Nu are voie!
Doamna Secretar: Serios? Poate îi este rău!
Domnul Mihai Buzică: Păi dacă îi e rău trebuie să ceară voie.
Doamna Secretar: Din clipa în care au fost votați și domnii vor vota.
Domnul Mihai Buzică: Păi și am spus eu să nu voteze?
Domnul Primar: Domnii consilieri. Dacă ați fost validați, luați loc în bancă și de acum încolo
..
Doamna Secretar: Dvs. intrați în exercitarea mandatului din clipa în care ați depus
jurământul.
Domnul Mihai Buzică: Votează, dar știe proiectele? Are pe ordinea de zi pus și la ei? Le-ați
dat ordinea de zi ca să știe ce votează?
Doamna Secretar: Data trecută, domnul Păun, când ați insistat că trebuie să voteze, nu a
participat …
Domnul Mihai Buzică: A avut…
Doamna Secretar: Ce a avut? Nu putem să mergem cum ne convine, eu am aceeași poziție pe
care am avut-o și în luna ianuarie la validarea domnului Paun. Deci acest proiect a fost aprobat
cu 4 voturi. Dar domnul Tănase nu a fost în sală.
Domnul Tănase Ion: La ce?
Domnul Mihai Buzică: Acum când am votat nu ai fost în sală, se menționează în procesul
verbal că nu a fost în sală când s-a supus la vot.
Domnul Primar: Păi da stați puțin că nu au fost nici domnii consilieri validați. Nu au votat
nici domnii consilieri care după ce și-au depus jurământul trebuia..
Domnul Tănase Ion: Eu am fost afară cât s-a depus jurământul.
Domnul Primar: Consider că trebuie reluată procedura de vot …
Domnul Mihai Buzică: Păi cum să votați dacă a ieșit afară.
Doamna Secretar: Poate i s-a făcut rău, așa cum am așteptat când întârzie cineva…
Domnul Primar: Dar ceilalți consilieri validați au votat proiectul ăsta? Nu l-au votat, fiind în
sală, nu le-a spus nimeni să voteze. Reluați votul și cu asta basta.
Doamna Secretar: Între timp s-a supus la vot celălalt punct de pe ordinea de zi și nu am vazut
ca dvs. nu sunteți în sală, abia când am numărat am văzut ca ați ieșit afară.
Domnul Mihai Buzică: Mergem mai departe.
Domnul Primar: Și ce îi facem la punctul ăsta? Punctul ăsta e votat sau nu e votat?
Domnul Mihai Buzică: E votat.
Domnul Primar: Cu câte voturi?
Domnul Mihai Buzică: Are doamna secretară notat.
Domnul Primar: Haideți să numărăm voturile. Câte voturi?
Doamna Secretar: 4.
Domnul Primar: Au fost doar 4, câți consilieri avem?
Doamna Secretar: 7 prezenti.
Domnul Primar: 7 da? 3 dintre ei ce se întâmplă? Ce scriem în procesul verbal cu 3? Avem
voturi împotrivă, abțineri?
Doamna Secretar: Aveți răbdare. Să îl reluăm, că domnii au fost afară. Deci, domnule
președinte cum facem?
Domnul Mihai Buzică: Mai trebuie? La punctul ăsta cine se abține și cine este împotrivă.
Abțineri?
Domnul Primar: Păi și votul pentru?
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Domnul Mihai Buzică: S-a votat odată.
Proiectul a fost aprobat cu 4 voturi.
Domnul Manole Ciprian intervine.
Domnul Mihai Buzică: Lasă-ne mă, trăiți-ar familia, oamenii aștia ascultă la tine? Conduci tu
comuna asta?
Doamna Anin (cetățean): De data asta mă ridic. Nu ne crede proști!
Domnul Mihai Buzică: Tu ești pe post de vuvuzela, te rog frumos stai jos! Dacă nu, te dau
afară din sală. Te rog frumos ieși afară!
Doamna Anin (cetățean): Mihai, nu ne face pe noi proști. Păi daca ăsta a fost afară, ălă a fost
afară.
Domnul Mihai Buzică: Care ălă? Eu am supus la vot , eu conduc ședința. Vrei să fac regula
după cum vrei tu? Tu ca ce calitate ești?
Doamna Anin (cetățean): M-am săturat de ce este!
Domnul Mihai Buzică: Stai jos! Te rog frumos să stai jos.
Domnul Primar: Domnule președinte!
Domnul Mihai Buzică: Nu ați făcut nimic în comuna asta, numai țipat, atât.
Cetățean: De ce ai supus la vot dacă ai văzut că nu sunt toți?
Domnul Mihai Buzică: Cum de ce am supus la vot? Că era datoria lor să stea în sală, nu
trebuie să părăsească sala fără aprobare.
Domnul Primar: Nu îl luăm în seamă pe domnul Tănase, dar ceilalți 2 care nu au votat că nu
au știut și nu i-ați informat?
Domnul Mihai Buzică: Cine să informeze?
Domnul Primar: Dumneata!
Domnul Mihai Buzică: Uite cine conduce Daia.
Doamna Anin (cetățean): Mihai, nu fi obraznic Mihai!.
Domnul Mihai Buzică: Hai te rog eu, că iar ai venit pe post de… ai fost cu Moroacă și acum
ai luat-o iar, ce dracu.
Doamna Anin (cetățean): Dar chiar nu ți-e rușine!
Domnul Mihai Buzică: Te rog frumos să ieși afară din ședință. Suspend ședința până nu iese
afară doamna Anin.
Doamna Anin (cetățean): E na! Ce să spun!
Domnul Mihai Buzică: Se supune la vot ședința…Nu vezi că și-a adus primaru de la Voluntari
să conducă satul ăsta aici? Nu e cumnatul tău? Ce dracu. Proiectul numărul 5- Aprobarea
numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de
stat din comuna Daia, județul Giurgiu. Dacă aveți întrebări, se supune la vot:7 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abținere.
Proiectul a fost aprobat în unanimitate.
Domnul Mihai Buzică: Proiectul numărul 6- Acordarea unui ajutor social doamnei
Coman Roxana Florentina în calitate de părinte al unui minor Vâlciu Andrei Iulian,
inițiator primarul comunei Daia. Are cineva întrebări?
Domnul Marius Dragomir: Ce sumă este?
Doamna Secretar: 1.000 de lei.
Domnul Marius Dragomir: 3.000 de lei, ce face cu 1.000?
Domnul Primar: Dacă avem prevedere bugetară.
Doamna Secretar: Ne spune doamna contabil dacă are.
Doamna Contabil: Avem.
Doamna Secretar: Deci, 3.000 lei, da?
Domnul Mihai Buzică: Se supune la vot prima dată proiectul primarului că el l-a inițiat. Cine
este pentru suma propusă de Marius Dragomir?
Doamna Secretar: Toți,7 voturi pentru.
Domnul Primar: Cănd e corect, e corect!
Domnul Mihai Buzică: Când îți convine ție îți râde buza!
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Proiectul a fost aprobat în unanimitate.
Domnul Mihai Buzică: Proiectul numărul 7- Achiziționarea de servicii juridice conform
OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.
Discuții?
Doamna Secretar: Este vorba de contractarea serviciilor juridice pentru procesele aflate pe
rolul instanței de judecată în diferite faze, marea majoritate sunt pe fond funciar. La noi în
organigramă nu avem un jurist care să se ocupe de acest lucru, numărul dosarelor este foarte
mare, și s-ar putea să fie unele care de care la momentul ăsta, eu personal nu am habar, și sunt
într-o anumită fază, și nu au venit termene pentru care să fim înștințați să depundem vreo
motivare. Și atunci toți știți ce presupune activitatea unui avocat, ce presupune susținerea unui
dosar, apărarea într-un dosar în instață. Noi până acum nu am avut și fostul secretar ...
Domnul Mihai Buzică: Nu avea studii juridice doamna secretară.
Doamna Secretar: Dar nici eu nu am, am studii administrative, numai că nu există timpul fizic
necesar pentru atatea procese. Asta înseamnă să stăm tot timpul acolo. Să studiem dosare, să
facem întâmpinări, să facem copii, să stam la instanță, ori pentru asta, toate primăriile au
contactat serviciile unui avocat pentru a reprezenta comuna, consiliul.
Domnul Mihai Buzică: Am o propunere: avem un consilier personal care are studii juridice,
este o somitate, a câștigat procese, dvs. erați secretar la Frătești, știți destul de bine, s-a luptat
pentru primăria Giurgiu, a câștigat cu succes. Îl avem pe domnul Roșu, poate să ne reprezinte
în instanță cu succes. Este angajat pe 2 ani de zile, de ce să mai angajăm un avocat când dânsul
este consilierul personal al domnului primar, ia 31 de milioane pe lună, poate să ne reprezinte
cu succes. Dvs. îl cunoașteți foarte bine!.
Doamna Secretar: Nu îi trasăm noi sarcini!
Domnul Mihai Buzică: Poate să reprezite atâta timp cât este angajat.
Doamna Secretar: Dar nu este angajat pentru așa ceva.
Domnul Mihai Buzică: Poate să aibă sarcină să ne reprezinte juridic.
Doamna Secretar: Poate să ne ajute …
Domnul Mihai Buzică: Doamnă, daca ia 31 de milioane din banii la oamenii ăștia pe fiecare
lună, poate să ne reprezinte în instanță.
Doamna Secretar: Asta este propunerea dvs.
Domnul Primar: Care nu putem să o supunem la vot, trebuie să supunem la vot proiectul
inițial.
Doamna Secretar: Dacă doriți sau nu să ne sprijiniți, că nu mă spijiniți pe mine personal, este
vorba de binele comunei, al consiliului local, înțelegeți că este vorba despre dosare de fond
funciar. Persoane nemulțumite de locația dată sau că nu au primit terenul, unii nu sunt
îndreptățiți, ei tot cer, forțează nota, sunt dosare foarte multe, aceeași persoană, nu dăm nume,
că sunt date cu caracter personal, intrați pe portalul instanțlor de judecată, dați căutare după
comisia de fond funciar, după consiliul local Daia, ce vreți, și o să vă apară acolo la toate
instanțele din țară, puteți să le numărați să vedeți cine ne-a dat în judecată, sunt foarte multe,
și de unele încă nu am luat act. Deci, din ce m-am documentat eu din ele, sunt persoane care
nu sunt îndreptățite, care au avut hotărâri judecătorești și au pierdut, și acum încearcă mergând
poate pe ideea, s-a schimbat conducerea habar nu au, hai să mai băgăm odată acțiune că poate
îi fraierim. Nu este de glumă cu așa ceva să știți.
Domnul Mihai Buzică: Doamna secretară, noi pe ce facem răzbunări? Dvs. îl cunoașteți bine
pe domnul Roșu!
Doamna Secretar: Repet! Domnul Roșu nu este angajat pentru așa ceva!
Domnul Mihai Buzică: El e plătit din banii la toți oamenii ăștia, 31 de miliaone!
Doamna Secretar: Numai puțin. Acuzații se fac pe toate căile dar, dacă veniți să verificați, o
să vedeți că suntem destul de stricți, nu aruncăm cu banul pentru că nu trebuie să dăm cu
subsemnatul cum au dat alții. Deci vom face o selecție a dosarelor, nu vă imaginați că va veni
cineva îi vom da toate dosarele, facem o selecție a lor. Ce putem să facem din primărie cu
domnul Roșu vom face cu siguranță, ce presupune deplasări, investigații mai multe vom face
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prin avocat. Sigur, domnul secretar Roșu cu experiența dânsului ne va ajuta, dar el nu a venit
pentru așa ceva! Azi este domnul Șerban primar, mâine o să fie domnul Buzică, peste alt
mandat Ghidănac, nu contează, toți veți dori același lucru, să fiți apărați!
Manole Ciprian (cetățean): Domnule Mihai, va plăti penalități primăria.
Domnul Mihai Buzică: Ce să explic domnul Manole? Că avem consilier personal cu 31 de
milioane?
Domnul Primar: Asta este poezia cu 31 de milioane?
Domnul Mihai Buzică: Da, deci e plătit 31 de milioane lună de lună din banii la toți. 31 de
milioane pleacă de la primărie pentru domnul Roșu, cu impozite cu taxe, primăria le plătește.
Domnul Primar: Cine este pentru, haideți.
Doamna Secretar: Lăsați pe domnul președinte, lăsati-l să conducă, vă rog frumos.
Domnul Primar: Ciprian, gata!
Domnul Mihai Buzică: Tot circul ăsta să fie consemnat. Nu vă semnez procesul.
Domnul Primar: Da, bineînțeles.
Domnul Mihai Buzică: Cine este pentru punctul nr.7 privind achiziționarea de servicii juridice
4 voturi pentru: Ghidănac F., Buzică M., Tănase I. și Nițu P.
3 abțineri: Iordache Niculae, Stancu Costică și Dragomir Marius.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 4 voturi.
Domnul Mihai Buzică: Mergem mai departe, proiectul nr.8-Constituirea comunei Daia ca
parte civilă în dosarul penal nr. 13074/236/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu.
Întrebări?
Cetățean: Explicați-ne și nouă ce dosar că ne spui acolo da nu pricepem niciunul.
Domnul Mihai Buzică: Să vă informeze domnul primar.
Domnul Primar: Este dosarul care s-a constat că 2 foști primari, 2 vicprimari au creat un
prejudiciu în valoare de 9 miliarde și ceva prin diferite metode. Comuna Daia se constituie
parte civilă pentru recuperarea sumei de la persoanele respective. Sunt 6 persoane. 2 primari,
2 viceprimari, contabil și casier. Știți primarii, știți vieprimarii.
Domnul Mihai Buzică: Cine este pentru? 7 voturi pentru.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Domnul Mihai Buzică: Și primarii respectivi la vremea aia, doamna Anin venea și tot așa
spunea să fie lăsați în pace.
Domnul Primar: Vezi că ai ajuns vieprimar și s-ar putea să ajungem și noi pe acolo!
Domnul Mihai Buzică: E la mine pixul. Proiectul nr.9- Aprobarea demersurilor legale în
vederea contractării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru
achiziționarea unui buldoexcavator și a accesoriilor necesare pentru efectuarea lucrărilor
de deszăpezire și a celor de întreținere a drumurilor. Întrebări? Cine este pentru? 7 voturi
pentru.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Domnul Primar: Așa trebuia să meargă toată ședința.
Doamna Secretar: Numai puțin, aici, așa cum ați văzut în proiectul de hotărâre domnilor
consilieri, după ce se va finaliza procedura de achiziție, se vor întocmi toate documentele,
venim în fața dvs. să vă arătăm ce am făcut, care va fi prețul.
Domnul Mihai Buzică: Da, cu mențiunea care este la amendament, să noteze suma doamna
contabil, da? 3.000 de lei. Bun ! Dacă se înacadrează acolo mergem înainte.
Domnul Mihai Buzică: Mergem mai departe. Proiectul nr.10 Modificarea hotărârii
Consiliului Local al comunei Daia nr. 17/28.02.2018 privind aprobarea inițierii de
închiriere a pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Daia județul Giurgiu.
Domnul Ghidănac Fănel: Eu am o propunere, cine merge la islazuri, cu prețurile care sunt
stabilite de Consiliul Județean?
Doamna Secretar: Adică cum am modificat proiectul de hotărâre…
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Domnul Primar: Deci dvs. vreți să menținem proiectul inițiat de către mine 65 lei/tonă masa
verde la ha și se diferețiază din amenajament. Așa cum este correct!
Doamna Secretar: Numai puțin. Deci proiectul a fost supus de 2 ori aprobării. Conform art
44 alin.(2) din Legea 215/2001 ,,Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în
termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.”
Celelalte rapoarte întocmite, la unul este din 3 membri la comisia de urbanism care este
principal la aceasta, urbanism, amenajarea teriotorilui, din 3 a semnat unul singur. Și atunci,
votul dvs. de astăzi este hotărâtor pentru cum mergeți pe această hotărâre. Deci neexistând
rapoarte contrare …
Domnul Mihai Buzică: Nu există raport pentru că nu există consilieri.
Domnul Primar: Dar se consideră ca și cum este favorabil.
Domnul Mihai Buzică: Cum se consideră? De unde se consideră?
Domnul Primar: Așa spune legea. Dacă nu se întocmește raportul comisiilor de specialitate,
după 30 de zile se consideră că nu a contestat nimeni și este favorabil.
Doamna Secretar: Este a 3-a ședință la care venim cu el.
Domnul Primar: Are peste o lună și jumătate.
Domnul Mihai Buzică: Păi și la a 2 a ședință când a fost, s-a menționat în raport că este…
Doamna Secretar: Da, dar e semnat doar de dvs., și așa l-am trimis pentru că oricum
neaprobându-se la momentul acela, nu erau 30 de zile.
Domnul Mihai Buzică: Am înțeles doamnă. Discuții? Se supune la vot. Cine este pentru?
6 voturi pentru: Buzica Mihai, Ghidanac Fanel, Dragomir Marius, Nitu Petre, Tănase Ionel și
Iordache Niculae și 1 abținere: Stanciu Costică.
Doamna Secretar: Deci, așa cum ați văzut la materialele puse pe site-ul instituției înainte de
ședință aveți prețul detaliat pentru cei care vor veni la licitație. Rămâne valabil prețul de 65
lei/tonă, prețul mediu stabilit de Consiliul Județean, noi am făcut diferențiat, acestea vor fi luate
ca reper de comisia care va analiza cererile dvs.pentru atribuirea directă a pășunilor.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 6 voturi.
Domnul Mihai Buzică: Proiectul 11-Aprobarea documentației privind închirierea prin
atribuirea directă a pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Daia, județul
Giurgiu.Discuții? Trebuie să propunem membrii.
Doamna Secretar: Da, deci avem la punctul 3 alin.1 ca propunere a membrilor comisiei,
președinte- domnul primar, 2 consilieri locali, dvs veți hotărâ cine face parte.
Domnul Mihai Buzică: Am eu o propunere. Pe Ghidănac Fane.
Consilier: Și Buzică
Domnul Primar: Eu zic că trebuie să îl propună toată lumea.
Doamna Secretar: Deci cine pe cine propune, hai să o luăm organizat. Domnul Buzică îl
propune pe domnul Ghidănac, domnul Nițu pe domnul Tănase, domnul Tănase pe domnul
Iordache. Și acum cine este de acord ca domnul Ghidănac să fie membru în comisie? 3 voturi
pentru domnul Ghidănac.
Cine este de acord ca domnul Tănase să fie membru în comisie? 4 voturi pentru domnul Tănase.
Doamna Secretar: Deci, domnul Ghidănac și domnul Tănase fac parte din comisie. Bun
mergem mai departe. Acum trebuie să aprobati pretul documentației de atribuire, propunerea
noastră a fost de 100 de lei. Dvs dacă vreți să îl schimbați ne spuneți ca să știm cum aprobăm
astăzi. Este bine 100 de lei? Deci rămâne 100 de lei. Calendarul procedurii. Data până la care
cetățenii care doresc să închirieze vor depune cereri, astăzi sunte în 27, luați în calcul că deja
suntem întârziați.
Domnul Primar: Explicați cu cererile, sau putem să îl lăsăm pe Gabi să explice cu
cererile.Trebuie formulate alte cereri, alea din caietul de sarcini.
Doamna Secretar: Asta spuneam, documentația are modelul de cerere, noi am făcut o
estimare, un calcul, astfel încât trebuie să înțelegeți că cererea dvs depășește ceea ce putem noi
să vă acordăm.
Vasile Gabriel: Asta este condiție în lege, ca animalele să fie înregistrate în Registru National
Agricol.
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Doamna Secretar: Cine dorește să închirieze pășunea, va primi materialul care are acolo toate
detaliile, le aveți în față, le păstrați, le punem la dispoziție, vă ajutăm cu tot ceea ce putem astfel
încât totul să decurgă corect și legal. Deci, când să fie ședința de soluționare și până când să
stabilim un termen scurt?
Vasile Gabriel: La 15 se incheie oficial campania de înregistrare națională
Domnul Primar: Deci avem așa. Începem miercurea viitoare, inseamnă 2, între 2 și 4 eu zic
că e suficient, până vineri. Miercuri, joi și vineri.
Vasile Gabariel: Da, da, 3 zile, suficient.
Domnul Primar: Miercuri la prima oră să veniți să vă luați documentațiile..
Doamna Secretar: Nu vine nimeni, că nu le avem… noi trebuie să multiplicăm tot ceea ce
am spus.
Domnul Primar: Până vineri trebuie să avem cererile. Între 7 și 11..
Doamna Secretar: Eu zic să mai lăsați și ziua de luni, dacă o fi, noi mai lucrăm în plus, mai
ales că, și vă propun să lăsați lunea cealaltă ca ultimă zi pentru că ziua de luni se va recupera.
Eu zic să o recuperăm sâmbătă, îi ajutăm și pe oamenii, vin, depun actele, pentru că oricum
trebuie recuperată și o recuperăm acum când avem un interes comun pentru cetățeni. Deci până
pe 7 la ora 1600 toate cererile să fie depuse. Noi de miercuri ne mobilizăm. O să facem un anunț,
pe care îl punem pe site.
Cetățean: Doamna Secretar, eu am o problem cu APIA, am venit de ,,n,, ori acolo, eu am
mazărea acolo ce fac? Luni m-a sunat…
Domnul Primar: Depuneți cerere, aceeași procedură ca și ceilalți.
Cetățean: Mă sună într-una de la APIA să mă duc că nu am actele încheiate acolo..
Domnul Mihai Buzică: Are cerere da nu are … are terenul dar nu a ...
Domnul Primar: Nu are terenul pe acte.
Doamna Secretar: Domnule Ștefan, știți că am discutat de multe ori că vă vom ajuta, dar nu
se poate altfel, asta este acum..
Cetățean: Păi și eu ce fac, pierd banii de la APIA acum?
Domnul Primar: Nu pierdeți domne până pe 15 e ultima zi.
Doamna Secretar: Termenul limită este 15. Până pe 15 nu vă penalizează.
Domnul Mihai Buzică: Are 40 de la Daia, când se duce acolo îi blochează.
Doamna Secretar: Nu are nimic, măcar au niște dosare curate. Deci pe 7 este termenul și apoi
ziua în care se va face licitația.
Domnul Primar: Atribuirea.
Doamna Secretar: Atribuirea, pardon!
Domnul Mihai Buzică: La ce licitație? La islaz?
Doamna Secretar: Atribuirea, la pășune, la data de.. ora… se va organiza ședința de
soluționare, respectiv atribuirea directă a pajiștilor, proprietate privată a comunei Daia. Se va
întocmi lista beneficiarilor și a suprafețelor atribuite, urmând ca acestea să se afișeze la sediul
și pe site-ul inistituției.
Domnul Primar: Cred că pe 10 ar fi bine.
Domnul Mihai Buzică: Păi depinde și când depun ei.
Doamna Secretar: Până pe 7, mai lăsăm o zi cât să… și pe 8, pe 9 puteți. Pentru că, dacă nu
termină într-o zi, or fi prea multe…cum considerați.
Domnul Primar: Eu zic că e bine
Doamna Secretar:Da, dar luați în calucl domnule primar, de ce nu sunt eu de acord cu data de
10, orice zi contează, trebuie să încheiem contractele, să facem punere în posesie, mai avem
după această licitație niște operațiuni care nu se fac cât bați din palme, și daia trebuie să ne
lăsăm o zi două , cumva, așa zic eu, nu știu.
Cetățean: Deci îmi dați și mie un răspuns? Eu mă duc să îmi închei ..
Doamna Secretar: Deci ne străduim ca până în 15…
Domnul Mihai Buzică: Stai mă vrei să îi iau cuvăntul? Dacă are de spus omul, ce să ?
Doamna Secretar: Se știe, calendarul desfășurării acestei proceduri se aprobă de consiliul
local.
Domnul Primar: Eu am zis 10. Lăsăm 2 zile, între 7 și 10
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Doamna Secretar: Cum să facem în 2 zile?
Domnul Primar: Dacă nu avem …
Doamna Secretar: Pentru că plicurile, documentele odată depuse, ce facem noi cu ele?
Așteptăm comisia 2 zile până să le ia? Comisia va deveni încă de a 2-a zi, am zis hai lăsăm o
zi, și apoi comisia le poate primi să înceapă să le analizeze. Și lăsăm doar o zi, data de 8 și de
pe 9 comisia începe să lucreze.
Domnul Primar: Și poate și a-2-a zi, pe 10.
Doamna Secretar: Păi ce să facem, ne uităm la ele? Sincer. Deci pe 7 se încheie, da? A-2-a zi
punem într-o ordine plicurile cele primim și să vină comisia, că noi, ce facem cu ele?
Domnul Primar: Și avem 3 zile la dispoziție să eliberăm…
Doamna Secretar: Documentele, o să le punem și într-un pic alea, vin așa aruncate? Este o
cerere, în spate cu documentele care sunt solicitate, adică alea se pun toate într-un plic cu
numele cetățenilor.
Domnul Mihai Buzică: Mai aveți ceva să ne transmiteți?
Doamna Secretar: Nu, data atribuirii să o stabiliți.
SE STABILEȘTE DATA atribuirii 10 mai, ORA 09:00
Domnul Mihai Buzică: Privind proiectul nr.11, avem comentarii? Se supune la vot, cine este
pentru?
Domnu Primar: Câți consilieri avem?
Doamna Secretar:7 prezenți.
Domnu Primar: Și se votează din cei prezenți sau din cei în funcție?
Doamna Secretar: În funcție.
Domnu Primar: Câți avem valizi acum?
Doamna Secretar: În funcție avem 9.
Domnu Primar: Ne trebuiesc 6. Deci votează 7 din 9, așa trecem că sunt 2 absenți.
6 voturi pentru: Buzica Mihai, Ghidanac Fanel, Dragomir Marius, Nitu Petre, Tănase Ionel și
Iordache Niculae și 1 abținere: Stanciu Costică.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 6 voturi.
Domnul Mihai Buzică: Proiectul nr. 12 - aprobarea cotului de execuție a bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Daia pe trimestrul 1 anul 2018. Avem comentarii? Se
supune la vot. Cine este pentru? 7 voturi pentru. Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Domnul Mihai Buzică: Declar ședința închisă.

Președinte de ședință,
Buzică Mihai

Contrasemnează,
Secretar,
Brebenel Aurelia
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