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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

Comuna Daia, județul Giurgiu, șos. București, nr.180, tel/fax: 0246244085, e-mail: contact@primaria-

daia.ro, CUI 5123675 

Proces-verbal 

al ședinței extraordinare din data de 19.02.2019 

 

            Încheiat astăzi, 19.02.2019 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Daia,  

care se desfășoară la sediul sediul Primăriei comunei Daia, domnii consilieri fiind convocați prin 

dispoziția nr.83/18.02.2019. Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, şi dra. Buradel 

Roxana, salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Secretarul comunei, Brebenel Aurelia, anunță faptul că sedinţa este legal constituită, fiind 

prezenţi 10 consilieri  din cei 10 în funcție, și anume: Buzică Mihai, Dragomir Marius, Ghidănac Fănel, 

Iordache Nicolae, Mihai Petre, Nitu Petre, Stanciu Costică, Ștefan Ion, Tănase Ionel și Tudorache Marin.  

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Deci suntem toți prezenți, declarăm ședința în 

regulă și dăm curs la citirea ordinii de zi: 

 Punctul 1: Ajustarea prin actualizare a prețului contractului de achiziție publică pentru 

obiectivul de investiții Modernizare DC95, comuna Daia, satul Plopșoru- inițiator primarul 

comunei Daia. 

 Punctul 2:  Asigurarea continuității activității de colectare și transport a deșeurilor de pe raza 

comunei Daia, județul Giurgiu, până la finalizarea de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Management Eficient pentru un județ curat, a procedurii de alegerea a 

serviciului- inițiator primarul comunei Daia. 

Domnul Primar: Retrag de pe ordinea de zi, fiind initiator, punctul nr.1 pentru a îl pune pe 

ordinea de zi a ședinței ordinare de luna aceasta. Ca să fie în comisie. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Deci rămâne doar punctul 2! Luăm la 

cunoștință retragerea punctului nr.1 de pe ordinea de zi la cererea inițiatorului și supunem aprobării cu 

modificarea respectivă a ordinii de zi. Cine este pentru? 

Se votează în unanimitate. 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Până să începem punctul 2, supunem 

aprobării procesul verbal al ședinței din 09.01.2019. 

Doamna Secretar: Cei care au fost prezenţi. 

Procesul verbal se aprobă de toţi consilierii prezenţi la şedinţa din 09.01.2019: Ghidănac 

Fănel, Tănase Ionel, Nitu Petre, Tudorache Marin, Ștefan Ion, Iordache Nicolae. 

 Se abţin consilierii absenţi de la şedinţa din 09.01.2019: Buzică Mihai, Dragomir Marius, 

Mihai Petre şi Stanciu Costică. 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Trecem la ședință! Punctul 2: Asigurarea 

continuității activității de colectare și transport a deșeurilor de pe raza comunei Daia, județul Giurgiu, 

până la finalizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un 

județ curat, a procedurii de alegerea a serviciului- inițiator primarul comunei Daia. 

Domnul consilier Buzică Mihai : Să ne spună și nouă despre ce este vorba ! 

Domnul Primar: Începând cu data de 14 februarie, operatorul de pe zona 1 –S.C. Girexim, și-a 

încheiat activitatea și numai avem operator care să ridice gunoiul. Prin urmare, ADI-ul împreună cu 
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Prefectura a declarat situație de urgență și fiecare primărie trebuie să își încheie contracte individual cu 

câte un operator pentru a colecta gunoil din comună, până când procedura de licitație pe care ei au 

demarat-o se va termina și o să vină iarăși un operator pe toată zona 1. În această situație, în cazul în 

care nu o să încheiem un contract cu un operator, o să fim într-un gunoi total. Deja a sunat telefonul mai 

devreme de la Dăița. Nu se mai pot depozita gunoaiele, trebuie să ne mișcăm foarte repede de aceea am 

făcut și o ședință convocată de îndată. 

Mai mult de atât, pot să spun că avem o ofertă, mai mica decât altele dar mai mare decât cea de 

acum. Sistemul de plată până acum al gunoiului, așa cum era în contractul care s-a încheiat cu 

GIREXIM-ul, era de plată la persoană, acum toți operatorii taxează la tona de gunoi colectat. Asta 

înseamnă 250 de lei pe tona de gunoi colectat din platformă și 350 de lei pe tona de gunoi colectat din 

caă în casă, prețuri fără TVA. Problema este în felul următor: noi încasăm de la populație, de la 2.000 

de locuitori. Taxa stiți că am facut-o 5,00 lei asta înseamnă într-o lună 10.000,00 lei-dacă toată lumea ar 

plăti. În situația în care noi avem un istoric, și ați văzut acolo socotelile probabil, în material, media este 

de 67 de tone pe lună.  

Deci 67 de tone înmulțit cu 250,00 lei tona înmulțit cu 19% TVA =19.932.5 lei-se dublează cât încasăm. 

Factura înainte era 67 de milioane . Minus 6700 adică 13.2002. 

Doamna secretar: Noi am solicitat un istoric pe ultimii 2 ani de la GIREXIM ca să ne facem o estimare 

să vedem ce înseamnă încasarea din casă în casă sau de pe platformă. 

Domnul Primar: Problema este că gunoiul ăsta nu se încasează doar de la populație, mai este și gunoi 

de pe domeniul public. Poate 30, 40 de tone şi acela trebuie plătit din bugetul local. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Adică după domeniul public ce inseamnă? În afară de 

tomberoane se mai depozitează și în altă parte? 

Domnul Primar: Da, se mai strâng gunoaie și le colectează.  

Domnul consilier Ghidănac Fane: Cea mai bună variantă este să strângă din casă în casă, nu mai aruncă 

toți. 

Domnul Primar: Momentan nu suntem pregătiți din casă în casă. Deci: dacă avem 20.000,00 de lei 

factura așa cum este la 67 de tone impărțit la 2000 de locuitori cât încasăm noi=10 lei/persoană, adică 

dublu. Din casă în casă, am făcut socoteala, ar trebui să scadă, pentru că nu se mai colectează tot felul 

de gunoaie, scade factura la 140-150 de milioane. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Și raportat la persoană? 

Domnul Primar: Undeva la 7-8 lei. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Oricum, trebuie avut în vedere și trebuie selectat. 

Domnul Primar: Haideți să vedeți cum am gandit eu și cum am pus problema: În următoarea ședință 

aș vrea să micșorăm cumva amenda pentru populație. Este 250 de lei cine aruncă gunoiul 

necorespunzător, o facem 100 de lei, primul pas. Următorul pas, atunci când o să plece în localitate 

personalul din primărie să strângem semnături pentru branșasmente la gaze, să facem un anunț către 

populație că orice gunoi aruncat necorespunzător poate să fie amenedat. Asta vreau să facem următoarele 

2-3 luni de zile. 

Domnul consilier Buzică Mihai : Ai dat amendă la cineva ? 

Domnul Primar:  Nu, dar o să dăm, nu e nicio problemă. Până acum era alt sistem de plată, pe 

persoana, nu am platit la tonă până acum. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică:  Înainte de a trece la măsura asta, eu cred că trebuie 

neapărat conștientizat și să înțeleagă omul. 

Doamna Secretar: Asta facem! 

Domnul Primar: Se merge cu anunt la fiecare si se spune: Uite ce se întâmplă dacă arunci ce nu 

trebuie! 

Domnul consilier Buzică Mihai : Afișat în toată comuna… 

Doamna Secretar: Da, da. Asa facem! 

Domnul Primar: Mă gândesc foarte serios să mergem pe sistemul ăsta de colectare 2-3 luni cu 

posibilitatea ca, dacă nu functionează și nu scade de la 60 de tone măcar la 40-35 de tone/lună să 

trecem la asta din poartă în poartă, dar atunci va trebui ca fiecare cetățean să își cumpere pubelă că nu 

iți ia din saci de la poartă. Dă cineva 250 sau 100 de lei? 
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Domnul consilier Buzică Mihai : Păi de ce? Aceași firmă la oraș le dă pubele. Eu am proprietate la 

Giurgiu și mi-a dat pubelă. 

Domnul Primar: Deagaba, nu! 

Domnul consilier Buzică Mihai : Cum adică degeaba? Îți dă pubelă ca semnezi contractul cu el. 

Domnul Primar: Îl pune să plătească ori in rate, o variantă….. Eu știu că o pubelă de 120 de litri costă 

80-90 de lei pe care o plătești în cel mai fericit caz in 4 rate. 

Domnul consilier Buzică Mihai : Domnule primar, același principiu e și la Giurgiu la case, ca și la 

Daia, și firma le-a asigurat pubelă. Faci contractul cu ei. 

Domnul Primar: Înseamnă că dvs. sunteți mai informat decât mine. 

Doamna Secretar: Ne vom informa și noi. Foarte bine dacă este așa și omul nu trebuie să plătească! 

Domnul consilier Buzică Mihai : Cea mai bună metodă e asta care a zis-o Fane. Metoda e bună în 

sensul că atunci când se duce la fiecare la poartă e și responsabil ce pune în tomberon. Acum eu ma 

duc noaptea cu roaba și arunc 10 roabe de gunoi în tomberon și Costică se duce și aruncă o pungă și o 

suportă toată lumea. Deci atunci ai conștientizat, pentru că iei banii și nu mai aruncă nici pe marginea 

drumului pentru că plătește. Eu am 3 inși în casă, de ce să mă mai duc să arunc pe câmp dacă tot îmi 

iei banii? 

Domnul Primar: Eu nu am o problemă în treaba asta să meargă din casă în casă, problema este că noi 

nu suntem pregătiți. 

Domnul consilier Buzică Mihai : De ce să nu fim pregătiți? 

Doamna Secretar: Păi nu avem pubele acum pentru ca noi să facem un contract. În altă ordine de idei, 

prețul e mai mare din poartă în poartă. Din poartă în poartă toată lumea a venit cu oferte mai mari. Despre 

ce vorbim? E logic pentru că e consumul lor de motorină, oameni... Una e să se ducă într-un singur loc… 

Domnul Primar:   Prețul pe tonă din poartă în poartă este de 350 de lei pe tonă din pubele e 250 de lei. 

Domnul consilier Buzică Mihai : Gunoiul din comună de cate ori vine să îl colecteze? 

Domnul Primar:   O data pe saptămână. 

Domnul consilier Buzică Mihai : Se cântărește după ce se pune? 

Doamna Secretar: Da. Păi așa se fac facturile la plată. 

Domnul Primar: Să o luăm etapizat. Mergem așa, conștientizează lumea, vedem ce se întâmplă 2 luni 

de zile. Nu se întâmplă nimic, avem aceași cantitate de gunoi, trecem la colectarea din poartă în poartă 

cu posibilitatea ca oamenii să își cumpere tomberoane, în rate, și le crește prețul. 

Domnul consilier Marius Dragomir : Eu vă spun că Girexim, care a fost înainte, a dat pubele, condiția  

la firma asta acum a fost așa : au venit 6 luni de zile provizoriu, până în momentul în care se face licitație 

să vedem cine o să câștige. Una dintre condiții a fost să pună la dispoziție pubelele, gratis, pe perioada 

contractului  pe care îl au ei de 6 luni de zile. Deci, ce vorbă e asta să cumpere omul ? Cum să cumpere 

omul pubela ?  

Domnul consilier Buzică Mihai : Să le dea inclusiv pungi pe fiecare, de sortare, plastic, gunoi menajer. 

Doamna Secretar : Când o să facem și noi din poartă în poartă punem condițiile, dar trebuie să înțelegeți 

că acolo costă 10 lei la noi 5 lei. Este vorba de buzunarul omului de la tara care nu are banii celui de la 

Giurgiu, și se va supăra dacă creștem foarte mult. Din poartă în poartă înseamnă o dublare. Gâdiți-vă că 

nu își plătesc nici în condițiile în care era 2,86 lei, deci noi am făcut toate variantele de moment, în 

situația în care ne-au lăsat baltă pe toți, asta este varianta ca să nici nu creștem preţul pentru populație, 

să nu fie o presiune, vedem cum merg lucrurile. Noi nu am avut timp într-o săptămână să vedem ce 

înseamnă exact ce ziceți acum, foarte bine că de aia ne întâlnim. Deci, dacă firma respectivă le aduce 

gratis este de preferat, evident, că doar nu este de preferat să dea omul vreun ban. Dar nu s-a ajuns la 

situația asta. 

Domnul consilier Buzică Mihai : Are o proprietate și plătește unul singur, da?  Și umple 3 tomberoane 

de gunoi. Toate 3 tomberoane le umple intr-o seară și care sunt 5 inși în casă duce 3 pungi. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Păi ce să îî faci mă? Stai să iei cântarul? Nu ai cum… 

Domnul Primar: Domnilor! Noi ne-am adunat astăzi în ședința extraordinară pentru a putea încheia un 

contract de gunoi cu un operator. Dacă nu facem treaba asta o să fim o bombă biologică. Că o să mergem 

o lună, două, tot din platformă nu este o crimă,  nu se întâmplă nimic, încercăm ca fiecare de aici de la 
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masa să informeze populația, să conștientizeze ca trebuie să arunce doar gunoiul menajer. Și atunci noi 

plătim 250 de lei pe tonă dacă omul este conștiincios și face treaba așa cum ar trebui să o facă. Cel care 

nu o să facă, cum a spus domnul Buzică că nu l-am amendat, o să îl amendăm! Operatorul acesta este 

pe perioadă limitată. Până se va termina licitația ADI-ului, când se va termina licitația ADI-ului se va 

merge așa cum ne dorim cu toții, din poartă în poartă, iar platformele existente o să le reducem la câte 

2-3 pe fiecare sat pentru reciclabile, și atunci o să arunce acolo doar sticlă, carton și pet-uri. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Obligatoriu trebuie să scadă și prețul. 

Domnul Primar: Bineînțeles că o să scadă. Acum este vorba de ceva provizoriu. 

Doamna secretar: Contractul îl încheiem până la sfârșitul anului cu clauza că, dacă ADI termină 

procedura de atribuire, acesta încetează și intrăm pe ADI. Diferența de la factură, ce o să încasăm de la 

populație, ca să nu punem presiune pe oameni, și ce va reieși la cântar va fi plătită din venituri proprii 

ale Consiliului Local pentru că acolo intră și deșeurile colectate de pe domeniul public și vom face și 

noi în paralel cântărirea noastră cu cântărirea lor. 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supunem la vot. Cine este PENTRU? 

 

SE VOTEAZĂ ÎN UNANIMITATE. 

 

Domnul președinte de ședință Stanciu Costică declară ședința închisă! 

 

Drept pentru care am încheiat procesul verbal în 2 exemplare! 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Secretar, 

Stanciu Costică                                                                                                           Brebenel Aurelia 

 

 

  

 

 


