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publicat 05.02..2014 

 

  În conformitate cu prevederile art.7, alin.2    din Lg.nr.52/2003 ,republicată , azi 05.02.2014 la 

 sediul și   pe site-ul primăriei comunei Daia 

  Autoritatea locală a comunei Daia supune dezbaterii publice  elaborarea 

 următoarelor proiecte de  acte normative , în procedură de urgență , conform prevederilor 

 at.7 , alin.2 din Lg.nr.52/2003, republicată : 

 

 1.Proiect de hotărâre  privind  modificarea H.CL. Daia nr. 34/2013 privind aderarea 

 comunei Daia, județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltate Intercomunitară ,,Sănătate 

 asigurată prin Apă Curată ,,-inițiator primarul comunei Daia . 

 2.Proiect de hotărâre privind  modificarea H.CL. Daia nr. 48 / 2013 privind  aprobarea 

 numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2014 - inițiator 

 primarul comunei Daia . 

 3.Proiect de hotărâre privind  modificarea H.CL. Daia nr. 11/28.03.2011 privind  aprobarea  PUZ 

pentru construire depozit logistic , depozitare,comerț, servicii, stație carburanți auto,  hotel, 

birouri , beneficiar SC DOR PROPERTIS SRL - inițiator primarul comunei Daia . 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de organizare, administrare şi 

 exploatare a pajiştei comunale , precum și  a  procedurii de închiriere a pajiștei - 

 inițiator primarul comunei Daia . 

 5.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,, Ion Mihai ,, Bibliotecii comunale  

 Daia- inițiator primarul comunei Daia . 

 6.Proiect de hotărâre privind externalizarea serviciului de contabilitate al comunei Daia- 

 inițiator primarul comunei Daia .  
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele  de 

acte normative până la 26.02.2013 , 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 normelor de organizare, administrare şi exploatare a pajiştei comunale 

precum și  a  procedurii de închiriere a pajiștei 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.532 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr. 537 /2014 

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

 -prevederile Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a 

 unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii 

 agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de 

 modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi 

 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările 

 ulterioare, 
-prevederile art.36(5)lit.,,.b,,,art.121(1,2), art.123(1,2)din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

 publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.20(1)lit,,e,, din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,  cu modificările şi 

 completările ulterioare 

-prevederile art.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările 

 şi completările ulterioare 

-prevederile art.6 , art.33 din Lg.nr.18/1991 -fondului funciar, republicată, cu modificările şi 

 completările ulterioare 

-prevederile  art.553din  Lg.nr.287/2009 Codul Civil republicată, cu modificările şi completările 

 ulterioare 

-prevederile O.U.G. nr.34 /2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

 permanente şi  pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

-prevederile Ordinului nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor 

 specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale 

 directe complementare  în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de 

 agromediu şi zone defavorizate 

 -prevederile Ordinului nr.210/2009 și nr.541/2009 pentru modificarea şi completarea  Strategiei 

privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel  naţional, pe termen 

mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii,  alimentaţiei şi pădurilor şi al 

ministrului administraţiei publice nr. 226/235 /2003 
 -prevederile Ordinului nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere 

 a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

 municipiilor 
-prevederile H.G. nr.1064/2013privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

 prevederilor O.U.G.nr.34/2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

 permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
-prevederile art.7 , alin.2 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

publica republicată 



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

medii ale produselor agricole pentru anul 2014 
 

 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)Până la 1 noiembrie 2014  se va aproba Proiectul de amenajament 

 pastoral privind modul de gestionare a pajiştilor comunei Daia .   

 ( 2)Se aprobă regulamentul de păşunat , până la elaborarea amenajamentului pastoral 

 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  . 

 (3) Se aprobă închirierea/concesionarea pajiștei , în condițiile legii . 

  Art.2. (1)Introducerea animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de 

 păşunat prevăzută în regulamentul de păşunat. 
  (2)Perioada de pășunat va fi cuprinsă între 1 mai și 31 octombrie a fiecărui an . 

 (3)Crescătorii de animale care care nu vor respecta prevederile art.14 (1) din  OUG  

 nr.34/2013 vor fi sancționați conform prevederilor art.14(2) din ordonanța sus-

 menționată . 

 (4 ) Amenzile se fac venit la  bugetul local, după caz.       

  (5) Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine 

 exclusiv utilizatorilor. 

   Art.3. (1)Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Daia  se face de către 

 membrii colectivităţii locale, proprietari de animale înregistrate în RNE. 

     (2) În vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a pajiştilor aflate în 

 domeniul privat al comunei Daia  crescătorii de animale din comuna Daia  vor depune la 

 registrul agricol  documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi 

 ecvidee pentru care solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE. 

(3) Se aprobă capacitatea  de păşunat  în număr de  2 UMV /HA de  animale în întreaga 

perioadă de păşunat . 

(4) Preţul de concesiune/închiriere pe hectar  va porni  de la 102,00 lei /ha . 

(5) Suprafața de pajiște rămasă disponibilă va fi administrată  de consiliul local .Consiliul 

local va depune cerere de plată la A.P.I.A. , va întomi planul de întreținere și exploatare , pentru 

suprafața de pajiște rămasă disponibilă . 

  (6) Se împuternicește viceprimarul comunei Daia pentru a depune cerere de plată 

 la A.P.I.A. 

  Art.4. Prevederile prezentei se completează cu prevederile OUG nr.34/2013 și HG 

 nr.1064/2013 . 
  Art.5.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 

 Daia. 

  Art. 6.Pe data prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare prevederilor 

 prezentei hotărâri . 
 

 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. 34/2013 privind aderarea comunei Daia, județul Giurgiu la 

Asociația de Dezvoltate Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin Apă Curată ,, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 
Având în vedere: 

-referatul de legalitate al Instituției Prefectului-Județul Giurgiu nr.1714/2014 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 631 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 632  / 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 finanţele publice locale , cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile  H.CL. Daia nr. 34/2013 privind aderarea comunei Daia, județul Giurgiu la 

 Asociația de Dezvoltate Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin Apă Curată ,, 
    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. 34/2013 privind aderarea comunei Daia, județul 

 Giurgiu la Asociația de Dezvoltate Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin Apă Curată ,,, 

 după cum urmează : 

  Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.3 .  Art.3 Contribuţia iniţiala a comunei Daia   prin Consiliul Local al comunei  Daia,  

 la patrimoniul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN 

 APĂ CURATĂ” este de 1.000 lei .Contribuția  se va plăti  conform clasificaţiei bugetare 

 prevăzută în bugetul comunei Daia pe anul 2014 , respectiv din cap. 74.02.05.02-,, 
  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. 48 / 2013 privind  aprobarea  numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2014 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 

 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 532 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 557 /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 Lg.nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor 

cu handicap , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.6 (2) din H.G.nr.427/ 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 

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

publica , republicată 

-prevederile  H.CL. Daia nr. 48 / 2013 privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai 

 persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2014 

 
   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. 48 / 2013 privind  aprobarea numărului de 

 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2014 , după cum urmează : 

  Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.1 ..Se  aprobă un  număr de  18  de  asistenți personali ai persoanelor cu handicap 

 grav  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. 11/28.03.2011 privind  aprobarea PUZ pentru construire 

depozit logistic , depozitare,comerț, servicii, stație carburanți auto, hotel, birouri , beneficiar SC 

DOR PROPERTIS SRL 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 

- cererea  SC DOR PROPERTIS SRL înregistrată sub nr.316/ 28.01.2014 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 532 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 557 /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.56 , alin.4 din Lg.nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , 

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. I .Se modifică  H.CL. Daia nr. 11/28.03.2011 privind  aprobarea PUZ pentru 

 construire depozit logistic , depozitare,comerț, servicii, stație carburanți auto, hotel, 

 birouri , beneficiar SC DOR PROPERTIS SRL , după cum urmează : 

  Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.2.Perioada de valabilitate a P.U.Z.-ului prevăzut la art. 1 este de 4 ani de la data 

 aprobării  .,,   

  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  atribuirea denumirii ,, Ion Mihai ,, Bibliotecii comunale  Daia 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

    -adresa și Memoriul Asociației Culturale ,, ION VINEA,, Giurgiu nr. 51/2013 

  -avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Județului Giurgiu nr./2014 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4462/ 2013 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr. 4463 / 2013 

 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 4923/2013  

 -prevederile art.36,alin.5,lit,,d,, din Lg.nr.215/82001a administraţiei publice locale, 

 republicată,cu  modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile art.2,lit.,,d,, art.3, alin.1, art.5 din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau 

 schimbarea de denumiri, ,cu modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile Ordinului MIRA .564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei 

 de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 

 

 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  atribuirea denumirii ,, Ion Mihai ,, Bibliotecii comunale  Daia.

      

   

  Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 

 Daia. 

 
 

 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 


