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ANUNȚ 
 

publicat 03.03 .2014 

 

  În conformitate cu prevederile art.7, alin.2    din Lg.nr.52/2003 ,republicată ,  la sediul și   pe  site-

ul primăriei comunei Daia 

  Autoritatea locală a comunei Daia supune dezbaterii publice  elaborarea 

 următoarelor proiecte de  acte normative  : 

  

          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea posturilor bugetare cu defalcarea pe funcții publice și 

 funcții în regim contractual , funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție, organigramei și statului  de 

funcții din primăria comunei Daia, județul Giurgiu - inițiator primarul comunei Daia . 

   În ședința ordinară a C.L.Daia din data de 31.03.2014 ,care este ședință publică . 
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele  de 
acte normative până la 31.03 . 2013 , ora 12,00  și vor specifica articolul sau articolele din proiectul  de 

act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi data primirii, persoana şi datele de  contact  ale 

expeditorului . 

  Propunerile , sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi depuse la sediul primăriei 

 comunei Daia în termenul sus-menționat ,la persoana desemnată pentru relația cu societatea civilă , d-na 
 Ștefan  Elena , în zilele lucrătoare , între orele de program , 8,00 -16,00 . 

 

 
 PRIMAR      SECRETAR 

VASILE BARBU-MIHAIL    NICULINA CHIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE HOTARARE   
 

privind aprobarea posturilor bugetare cu defalcarea pe funcții publice și funcții în regim contractual , 

funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție, organigramei și statului de funcții din primăria comunei Daia, 

județul Giurgiu 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 
           -adresa Instituției Prefectului-Județul Giurgiu nr.3644/04.03.2014 privind numărul maxim de posturi 

 aferent anului 2014 
             -Avizul ANFP nr .11935 / 2014 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1036  /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1093 / 2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. ../2014  
-prevederile  art.107 și 112 (1) din Lg.nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici , 

 republicată2 , cu modificările ulterioare,-prevederile  art.XVI  alin.1 și 2 din Lg.nr.161/2003 privind 

 unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

 publice şi în mediul de afaceri,  prevenirea şi sancţionarea corupţiei , cu modificările ulterioare 

-prevederile  art.VI din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea  Lg.nr.273/2006 

 privind  finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificările 

 şi completările ulterioare 

 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

 administraţia publica , republicată 
  In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

 locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
 H O T A R A Ş T E 

 

  Art.1 .(1)Se aprobă posturile bugetare cu defalcarea pe funcții publice și funcții în regim 

 contractual , funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție, organigramei și statului de  funcții din 

 primăria comunei Daia, județul Giurgiu , stabilite pe clase și grade profesionale , conform anexei 

 nr.1. 

(2) Se aprobă transformarea functiei publice din inspector , clasa I, grad principal în inspector ,clasa I, 

grad debutant . 

  Art.2.Se aprobă organigrama primăriei comunei Daia, județul Giurgiu, conform 

 anexei nr.2 

  Art.3.Se aprobă statul de funcții al  primăriei comunei Daia, județul Giurgiu, conform 

 anexei  nr.3. 

  Art.4. Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.5.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul  și 

 secretarul comunei Daia , care vor solicita și obține avizul A.N.F.P. 

 

 PRIMAR                           AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

  VASILE-MIHAIL BARBU     NICULINA CHIRAN 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE HOTARARE   
 

 privind  rectificarea  H.CL. Daia nr. 40 / 2013 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

           - Referatul de legalitate al Instituției Prefectului-Județul Giurgiu nr. 4979/2014       

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1395 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1399 /2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. ../2014 

 -prevederile art.71 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 - prevederile HCL Daia nr. 40  / 2014 

 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

 administraţia publica , republicată 
 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

 locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T A R A Ş T E 

 

  Art. I .Se rectifică   H.CL. Daia nr. 40 / 2013    privind aprobarea modului de 

 exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice  pe 

 proprietatea publică sau privată a comunei Daia    după cum urmează : 

  ,,În preambulul HCL Daia nr. 40 /2013 în loc de : 

 ,,- prevederile OUG nr.92 , se va citi : ,, prevederile O.G. nr.92/2003privind Codul de 

 procedură fiscală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,, 

  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 

 
 

 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE HOTARARE   
 

 modificarea și completarea   H.CL. Daia nr. 41 / 2013 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

            - Referatul de legalitate al Instituției Prefectului-Județul Giurgiu nr. 4979/2014 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1395 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1399 /2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. ../2014 

 -prevederile art.59-62 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

 administraţia publica , republicată 

 -prevederile HCL Daia  nr. 41 / 2013 
 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

 locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T A R A Ş T E 

  Art. I .Se modifică  H.CL. Daia nr. 41 /2013  privind aprobarea reamenajării 

 stațiilor de autobuz de pe raza comunei Daia  , după cum urmează : 

 Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,, Art.3.Se vor respecta prevederile art.19 din   O.U.G.nr.34/2006 ,cu modificările şi 

 completările ulterioare ,iar cheltuiala în sumă de 30.000 lei se va face din cap.bunuri și 

 servicii -840301 . 

  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 

 
 

 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ROMÂNIA 



 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE HOTARARE   
 

 privind  modificarea H.CL. Daia nr. 11 / 2013 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

            - cererea   SC BEST ENERGY SYSTEMS SRL  înregistrată sub nr.995  / 2014 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1036  /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1093 / 2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. ../2014 

 -prevederile art.59-62 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

 administraţia publica , republicată 

 --prevederile art.56 , alin.4 din Lg.nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ,  cu 

modificările şi completările ulterioare 
-prevederile HCL Daia  nr. 11 / 2013 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

 locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T A R A Ş T E 

  Art. I .Se modifică  H.CL. Daia nr. 11 /2013   privind aprobare PUZ  sisteme 

 fotovoltaice pentru producerea de energie electrică , post trafo , împrejmuire, racord utilități, racord 

 electric -beneficiar SC BEST ENERGY SYSTEMS SRL  , după cum urmează : 

 Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,, Art.3.Perioada de valabilitate a PUZ -ului prevăzut la art.1 este de 3 ani  de la aprobarea 

 acestuia , care se extinde de drept în cazul în care  investiţia a început în timpul perioadei de 

 valabilitate, până la finalizarea acesteia .,, 
  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 

 
 

 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 
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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE HOTARARE   
 

 privind  rectificarea  H.CL. Daia nr. 15 / 2014 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

       

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1036 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1093 /2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. ../2014 

 -prevederile art.71 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 - prevederile HCL Daia nr. 15  / 2014 

 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

 administraţia publica , republicată 
 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

 locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T A R A Ş T E 

 

  Art. I .Se rectifică   H.CL. Daia nr. 15 / 2014   privind aprobarea normelor de 

 organizare, administrare şi exploatare a pajiştei comunale precum și  a  procedurii de 

 închiriere a pajiștei , după cum urmează : 

  ,,În preambulul HCL Daia nr.15/2014 în loc de : 

 ,,- prevederile Hotărârii  Consiliului Județean Giurgiu nr.198/2013 privind aprobarea preţurilor 

 medii ale produselor agricole pentru anul 2014 ,, 

  se va citi : 
 ,, prevederile Hotărârii nr.12/04.03.2014 a C.J.Giurgiu pentru aprobarea preţului 

 mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor permanente, pentru anul 

 2014,, 

  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 

 
 

 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE HOTARARE   
 

 privind  modificarea H.CL. Daia nr. 39 / 2013 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

            -referatul de legalitate al Instituției Prefectului -Județul Giurgiu 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1036  /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1093 / 2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. ../2014 

 -prevederile art.59-62 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.14 , alin.4 din Lg.nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale , cu 

 modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.12 (13) din  Lg.nr.123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale ,cu  modificările 

şi completările ulterioare 
 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

 administraţia publica , republicată 

-prevederile HCL Daia  nr.39/ 2013 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

 locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T A R A Ş T E 

  Art. I .Se modifică  H.CL. Daia nr. 39 /2013   privind acordarea avizului de trecere  

 pentru SC BEST ENERGY SYSTEMS  SR , după cum urmează : 

 Titlul HCL nr.39/2013 se modifică și va avea următorul enunț  : 

  ,,Hotărâre privind aprobarea  exercitarii  dreptului de uz temporar al  SCBEST ENERGY 

 SYSTEMS  SRL  pe domeniul privat al comunei Daia ,, 
 Alin. 1 al art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.1. (1)  Se aprobă .exercitarea dreptului de uz temporar al  SCBEST ENERGY SYSTEMS  SRL , în 

 vederea executării lucrărilor pentru dezvoltarea capacităților energetice,  pe o lungime de  250 m pe domeniul 

 privat  al comunei Daia , conform planului de amplasament anexat , care face  parte integrantă din 

 prezenta  .,, 
 Alin. 5 al art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.1.(5)În cazul de față  despăgubirea constă în readucerea terenului la starea inițială . 

  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 

 
 

 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMARUL 
TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE HOTARARE   
 

 privind  modificarea H.CL. Daia nr. 38 / 2013 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

            -referatul de legalitate al Instituției Prefectului -Județul Giurgiu 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1036 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1093 /2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. ../2014 

 -prevederile art.59-62 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.14 , alin.4 din Lg.nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale , cu 

 modificările şi completările ulterioare 

 prevederile HCL Daia nr.38 / 2013 

 -prevederile art.7  , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

 administraţia publica , republicată 
 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

 locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T A R A Ş T E 

 

  Art. I .Se modifică  H.CL. Daia nr. 38/2013  privind  aprobarea utilizării  sumei de 

 15.000 lei pentru  ziua de 14 octombrie ,,Sfânta Parascheva,,  ziua comunei Daia , după cum 

 urmează : 

  Alin. 2 al art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.1. (2) Se aprobă acordarea unui premiu , în sumă de 100 lei pentru fiecare familie care 

 împlinește 50 de ani de căsătorie , în anul 2013 , respectiv din cap.67020307 . ,, 

  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 

 
 

 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 


