STATUTUL COMUNEI DAIA

In conformitate cu prevederile art.36, alin 3, lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001, privind
administrarea publica locala, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul
Local al Comunei Daia adopta prezentul Statut al Comunei Daia, judetul Giurgiu
In conformitate cu prevederile art.6 din OUG nr.53/2002, Statutul cuprinde norme cu privire
la:
a) Intinderea teritoriului administrative, delimitarea teritoriala a unitatii administrativeteritoriale, satele component
Delimitarea teritoriala a comunei Daia
Comuna Daia are in componenta doua sate: satul Daia, care este si satul de resedinta al
comunei, este de rangul IV si satul Plopsoru care este de rangul V, conform prevederilor Legii
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a-IV-a
Reteaua de localitati’’.
Comuna Daia se afla situata in sudul judetului Giurgiu, la o distant de 12 km fata de
municipiul Giurgiu, resedinta judetului.
Comuna Daia se invecineaza la:







NE cu comuna Baneasa
SE cu comuna Oinacu
S cu comuna Fratesti
SV cu comuna Fratesti
NV cu comuna Stoienesti
N cu comuna Calugareni

Satul Daia este amplasat in nordul municipiului Giurgiu de o parte si de alta a drumului
national DN 5 Bucuresti-Giurgiu.
Satul Plopsoru este situate la o distant de 2 km de central comunei perpendicular pe DN 5
si este strabatutu de la N la S de drumul national DN 41 Oltenita-Daia.
Suprafata totala a comunei Daia este de 6.359,40 hectare, din care intravilanul comunei
reprezinta 388,46 hectare.
b) Determinarea colectivitatii asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a
primarului; date privind infiintarea acesteia , prima atestare documentara, evolutia
istorica

Consiliul local al comunei Daia isi exercita autoritatea asupra colectivitatii din cele doua sate
component, respectiv Daia si Plopsoru, colectivitate compusa dintr-o majoritate covarsitoare
(98%) din cetateni de nationalitate romana, insumand 2.776 de locuitori.
Localitatea de resedinta a comunei Daia este satul Daia, care conform unor izvoare
dateaza de pe la anul 1720, cand si-a schimbat denumirea din Serpatesti in Daia, precum si
amplasamentul din Valea Fantanilor pe actualul amplasament.
Daia este un sat atat de vechi ca si comuna Fratesti cu care a format un trup. Denumirea
de Daia i-a fost data mai tarziu de turci.
Lahovari arata ca ,,pe la 1530 acest sat se chema Sarmanesti si ca sub Mircea Basarab s-a
infiintat aici una din cele 18 capitanii in care se impartise Tara Romaneasca’’.
In schimb, in lucrarea sa, Scarlat Stancescu arata ca in anul 1559 dupa moartea lui Mircea
Voda Ciobanu, boierii pribegi, fugiti in Transilvania in timpul domniei acestuia, vin in tara cu
oaste pentru a se razboi cu Doamna Chiajna, care era epitroapa fiului sau minor, Petru Voda, zis
Schiopul. Doamna Chiajna fiind invinsa si fugind peste Dunare s-a intors cu ajutor turcesc si i-a
batut pe boierii pribegi si oastea lor la Serpatesti, gonindu-i peste munti’’.
Dupa Em.De Martonne, Daia este un cuvant de origine araba si inseamna ,,depresiune
inchisa, buna de pasunat’’.
Dupa unele pareri, numele Daia a fost dat de ciobani sau romanii pribegi veniti din
Transilvania sau de catre ciobanii din localitatea cu acelasi nume.
Dar adevarata atestare documentara a satului sub numele de Serpatesti este actul de danie
al mareului voievod Mihai Viteazul catre ,,jupan Ivan mare voinic pentru a lui credincioasa si
dreapta slujba si varsare de sange care a varsat pentru domnia mea la Calugareni’’.
Boierului Ivan si ,,feciorii lui cati Dumnezeu iti va darui’’, Mihai Viteazul ii daruieste tot
satul Serpatesti si cu tot hotarul din camp si din padure si din apa si cu balta anume – Criva
(1595).
,,Cu mila lui Dumnezeu, Io Mihai VV si domnul a toata Tara Romaneasca, feciorul
marelui si prea bunul raposatului Patrascu – voievod, dat-am domnia mea aceasta porunca a
domniei mele, Jupan Ivan mare dvornic si cu feciorii lui, cati Dumnezeu ii va darui, ca sa fie lui
mosia, tot satul Serpatesti si cu tot hotarul, din campie si din padure si din apa si cu balta anume
Criva, din hotar pana in hotar, care a fost si mai dinainte vreme, in ape hotare batrane de
pretutindenia, pentru ca acest sat el a fost sat domnesc de mai nainte vreme, pana in zilele
domniei mele, cu acest sat Serpatesti, pe cinsititul dregatoriu domniei mele Jupan Ivan mare
dvornic a lui credincioasa si dreapta slujba si varsare de sange, care am varsat pentru Romania
mea, cand m-am batut domnia mea cu paganii turci ca sa-I fie mosie o habnica’’.
Cele aratat mai sus sunt confirmate si de monografia lui I. Boldescu ,, Daia catun
pendinte de Fratesti este vechi si in Istoria Moldovei si Valahiei (Iasi 1877).
Atestarea documentara a satului Daita, in present unificat cu satul Plopsoru, numit initial
Costesti, este data de 28 Mai 1632, Bucuresti.
Leon Toma voievod intareste lui ,, Manea mare postelnic, satul Rosiu, judetul Ilfov, parti
cu vecinii in satele Fratesti si Costesti, judet Vlasca si vii la catun…….’’. Si iar sa fie institutului
dregator al domniei mele, jupan Manea mare postelnic, ocina si vecini in sat in Fratesti si in
Costesti din judet Vlasca, insa in partea jupanitei Voica, fiica lui Radu – vistier in Cepturoaia,
toata partea ei din camp si din padure si din apa si din vatra satului, de pretutindeni, oracat se va
alege de peste tot hotarul, din hotar pana in hotar.’’
Dintr-un alt document, privind hotarnicirea domeniului Giurgiu, aflam ca ,,dupa mosia
Fratesti, urmeaza mosia Costeasca, ierasi cuvenita dvornic Mihalache Ghica, dupa zapisul de

vanzare din 1815. Se atinge de vechile hotare ale Nasului cu vechiul drum al Banului, incepand
de la sfarsitul mosiei Costeasca pana la mosia Daia a manastirii Cascioarele, ce acum este tinita
sub nume Daita, care se incepe de la coltul vaii teiului sau Gradina pasii, comisia n-a avut in
vedre nici un fel de particularnice documentare, iar vechiul hotar al Nasului s-a asezat intocmai
dupa acturile publice’’.
Deci, aceasta este onfirmarea schimbarii denumirii din Costesti in Daia.
Dintre satele comunei Daia, satul Daia si-a schimbat vatra. Vatra initiala se gasea in
punctual numit ,,Fantana Mare’’. Schimbarea vetrei satului a inceput dupa desfintarea raialei
Giurgiu, probabil in jurul anilor 1831-1832 si a durat pana in preajma anului 1863.
In ceea ce priveste modul de formare al satelor, in cazul satului plopsoru, creat la sfarsitul
sec.al –XIX-lea purtand numele inginerului hotarnic care a efectuat masuratorile, s-a inregistrat
fenomenul de roire. Pentru aceasta satul Plopsoru are o forma poligonala regulate cu o textura
stradala regulate, cu o linie principal sau ,, o linie mare’’ si mai multe ,,linii’’ paralele sau
perpendiculare pe linia principal si intre ele.
Pe raza Comunei Daia se regasesc:
- un Dispensar Uman format dintr-un cabinet medical – medicina de familie si o
farmacie umana;
- un Dispensar Veterinar, situat in aceeasi curte cu sediul Primariei Comunei Daia;
- o Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII situata in satul Daia, o Scoala situate in sat
Plopsoru si o Gradinita cu program normal situata in sat Plopsoru;
- Caminul Cultural situat in satul Daia;
- patru lacasuri de cult: trei biserici ortodoxe situate astfel: in sat Daia o biserica si in
sat Plopsoru – doua biserici, dar si o Casa de Adunare a Adeventistilor situate in Sat
Plopsoru.
Caile de comunicatie existente pe teritoriul comunei Daia sunt:
- DN 5 – Bucuresti-Giurgiu
- DN 41 care face legatura intre DN 5 si Oltenita;
- Drumuri si strazi comunale, administrate de Primaria comunei Daia
- Calea ferata Bucuresti-Giurgiu, care are statia la 500 m de satul Daia
c) Activitati economice specific
Principala activitate pe raza comunei este agricultura, dar si cresterea animalelor.
In contextual economiei de piata, activitatea economica de pe raza comunei se
mai desfasoara si de catre societatile comerciale cu profil de comert sau prestari
servicii.
d) Autoritatile administratiei publice
Conform prevederilor art.23 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile sunt:
Consiliul Local al Comunei Daia, ca autoritate deliberativa ales la data de 05.06.2016 si
constituit pe 23 iunie 2016 este format din 11 consilieri, cu urmatoarea structura politica.
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Numele și prenumele

FUNCȚIA

PARTIDUL

ZLOTEA ILIE
MIHAI PETRE
BUZICĂ MIHAI
GHIDĂNAC FĂNEL
TUDORACHE MARIN
BARBU VASILE-MIHAIL
DRAGOMIR MARIUS
TĂNASE IONEL
IVAN PETRE
NIȚU PETRE
STANCU FLORIN

CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER
CONSILIER

ALDE
ALDE
ALDE
PML
PML
PNL
PNL
PUNPR
PUNPR
PSD
PSD

Consiliul Local al Comunei Daia indeplineste atributiile prevazute de Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea
nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulteriaore,
Regulamentul de organizare si functionare al CL Daia aprobat prin HCL nr.7/28.07.2016,
functionand la sediul primariei Comunei Daia, din satul Daia.
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei
publice locale sau centrale, exercitând următoarele atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes
local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile
legii.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b) de mai sus, consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică
a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local,
în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de
interes public local.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii
administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi
didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale
din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
Primarul şi Viceprimarul
Primarul comunei, ca autoritate executiva indeplineste atributiile prevazute de Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Înlocuitorul de drept al primarului, subordonat acestuia, este viceprimarul comunei, care
este ales în condiţiile stabilite de lege.
Primarul şi viceprimarul, la fel ca şi consilierii locali, depun în faţa consiliului local
următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Daia. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu !”
Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi exercită, la nivelul comunei Daia,
următoarele atribuţii:
a) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune
măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter

normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale,
ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
b) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative
prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
c) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în
condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi
personal contractual.
d) Primarul conduce serviciile publice locale.
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice,
cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
Persoanele care locuiesc pe raza comunei Daia, la implinirea varstei de 18 ani primesc titlul
de cetatean al Comunei Daia.
Persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite: autoare sau coautoare ale unor
realizari deosebite in domeniile stiintifice, cultural, economice, sociale, politice, militare,
sportive, recunoscute, cel putin la nivel national, li se poate conferi titlul de cetatean de onoare al
comunei.
Drepturile acordate de care se pot bucura aceste persoane pot fi retrase daca prin actiunile
sale persoana respectiva ar avea o activitate de subminare a activitatii economice, politice si
sociale a comunei.
Retragerea drepturilor acestor persoane se face de catre primarul comunei, care are obligatia
de a informa consiliul local despre acest lucru.
Toti cetatenii comunei Daia au dreptul de a participa la viata politica, economica, sociala,
cultural-sportiva, in conditiile legii.
Consultarea cetatenilor se poate si prin adunari cetatenesti.
Convocarea si organizarea adunarilor populare se fac de catre primar sau consiliul local.
Convocarea se face prin aducere la cunostinta publica a scopului adunarii, a datei si a locului
unde umreaza sa se tina.
Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor
familiilor si adopta propuneri cu jumatate plus unu din numarul celor prezenti.
Propunerile se consemneaza intr-un process verbal, care se inainteaza primarului.
Primarul are obligatia de a aviza propunerile si a le inainta Consiliului la prima sedinta
pentru a hotari.
Solutia adoptata se adduce la cunostinta publica.
Bunurile aflate in proprietate privata sau publica a comunei Daia, dobandite prin orice clae
legala pot fi datae in administrarea unor institutii publice sau regii autonome, pot fi inchiriate sau
concensionate ori vandute, in conditiile legii.
Cu respectarea prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata cu modificrile si completarile ulterioare, Comuna Daia poate hotari cooperarea sau
asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau strainatate, precum si
aderarea la asociatii nationale si international ale autoritatilor administratiei publice locale, in
vederea promovarii unor interese commune.

Poate hotari in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau
straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali in vederea finantarii si
realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, sau
infratirea Comunei Daia cu unitati administrative teritoriale similare din alte tari.
In Comuna Daia se serbatoreste anual Ziua de 8 Septembrie – Nasterea Maicii Domnului (Sf.
Maira Mica) .
In aceasta zi se arboreaza drapelul national.
De asemenea, prin grija primarulu comunei Daia in aceasta zi de Sarbatoare se inmaneaza
persoanelor cu domiciliul in comuna Daia care au implinit in ziua respective varsta de 18 ani,
certificatul de cetean al Comunei.
Totodata, se stabileste a se acorda premii in bani pentru familile care sarbatoresc implinirea a
50 ani de casatorie, precum si persoanelor care implinesc varsta de 100 ani.
Pe data prezentului Statut se revoca orice alte dispozitii contrare.

