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În conformitate cu prevederile  art.39,alin.6 din Lg.nr.215/2001,republicată, cu modificăile ulterioare , se
publică următorul :

ANUNȚ

-pe data de 27.11 .  2015 , ora 20,00  la sediul primăriei comunei Daia , va avea loc ședința
ordinară  a Consiliului Local al comunei Daia , cu următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pe anul 2015-inițiator primarul comunei Daia
2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a anulării  cotei de  73,3% din
majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante
datorate bugetul local al comunei Daia - -inițiator primarul comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu
handicap pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia
4.Diverse .

PRIMAR                                                      SECRETAR,
BARBU  VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA   DAIA

PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU

Având în vedere:

- adresele ANAF Giurgiu 45111 /  46090 /  46974 / 46976 2015 și Hotărârea nr./170/ 2015 a  Consiliului
Județean Giurgiu
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.  7263  / 2015
-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei  Daia nr.
7264 / 2015

-raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr. /2015
-prevederile Lg.nr. 186 / 2014– Legea bugetului de stat pe anul 2015
-prevederile O.U.G.nr.47/ 2015  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-prevederile art.36, alin.2, lit,,b,, alin.4, lit.”a”  din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile art. 8 , lit.,, a și b,,  art. 19, alin.2  art.20(1)lit.,,a,, din Lg. nr.273/2006 privind finanţele
locale,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.7 ( 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.  Se rectifică  bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul
2015, după cum urmează :

a) se  rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe
capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre , conform anexei nr.1 ,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

b) se rectifică lista de investiții pe anul 2015 , conform anexei nr.2 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre ;

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei Daia și contabilul din aparatul de specialitate al primarului , care o va face
publică și pe site :www.primaria-daia.ro

PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL NICULINA CHIRAN
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PROIECT DE HOTARARE

privind privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2016

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 7263 / 2015
-raportul secretarului comunei Daia  nr.  7264 / 2015

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr.  / 2015
-prevederile Lg.nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap , 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 art.7 , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia
publica , republicată și anunțul nr. 6775  / 2014
-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

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 un  număr de  14  de  asistenți personali ai persoanelor cu
handicap grav  pentru anul 2016 .

(2)  Drepturile salariale vor fi acordate din capitolul,, asistență socială ,, -68020502 ,
conform clasificației bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016.

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei
Daia și contabilul din aparatul de specialitate al primarului .

PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN
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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea procedurii de acordare a anulării  cotei de  73,3% din majorările de
întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate
bugetul local al comunei Daia

PRIMARUL  COMUNEI DAIA,JUDETUL GIURGIU
Avand in vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.  7263  / 2015
-raportul  inspectorului din compartimentul financiar al aparatului de specialitate al
primarului comunei Daia nr. 7264 / 2015
-raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr. /2015
-prevederile   art. 12 din O.U.G.nr.4 4 / 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
-prevederile art.7 ( 2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia
publica, republicată

In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata,cu modificările și completările ulterioare

H O T A R A S T E

Art. 1 . Se aprobă procedura  de acordare a anulării cotei de  73,3% din majorările de
întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate
bugetul local al comunei Daia  , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi  aduse la îndeplinire de către inspectorul din
compartimentul financiar al aparatului de specialitate al primarului comunei  Daia , care
o va face publică și pe site :www.primaria-daia.ro .

PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN


