ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.1095/ 23.02.2017
În conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din Lg.nr.215/2001,republicată, cu
ulterioare se publică următorul :

modificările

ANUNȚ
-pe data de 28.02.2017 , ora 17 ,00 la Școala Generală cu clasele I-VIII -Daia , va avea loc ședința
ordinară Consiliului Local al comunei Daia , cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al dlui Răbîncă
Ionuț-Lucian și declararea locului vacant în cadrul CL Daia - inițiator primarul comunei Daia;

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind utilizarea microbuzelor școlare3.

4.
5.
6.

inițiator primarul comunei Daia;
Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Daia în Sistemul Naţional Electronic
de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de
suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line-inițiator primarul comunei Daia;
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia,
finanțat integral sau parțial din venituri propii, la finele anului 2016 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de funcționare în anul 2017 -inițiator primarul comunei Daia;
Privind rectificarea HCL nr. 24/ 29.09.2016 privind rectificarea HCL nr.8/28.07.2016 pentru
aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia, județul Giurgiu-inițiator
primarul comunei Daia;
Diverse

pentru, SECRETAR,
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMARIA COMUNEI DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.1094/ 23.02.2017

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art. 39(1 ) din Lg.nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare si dispozitia primarului nr. 1 / 2017 vi se face
cunoscut că, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de 28.02.2017 , ora 17 ,00 care va avea loc
la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, cu următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al dlui Răbîncă IonuțLucian și declararea locului vacant în cadrul CL Daia - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind utilizarea microbuzelor școlare inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Daia în Sistemul Naţional Electronic de
Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a
comisionului bancar la tranzacțiile on-line -inițiator primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia, finanțat
integral sau parțial din venituri propii, la finele anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
funcționare în anul 2017 -inițiator primarul comunei Daia;
5. Privind rectificarea HCL nr. 24/ 29.09.2016 privind rectificarea HCL nr.8/28.07.2016 pentru aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia, județul Giurgiu-inițiator primarul comunei
Daia;
6. Diverse

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a calității de consilier local al d-lui Răbîncă Ionuț-Lucian și declararea
locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Daia, vacant
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-demisia d-lui consilier Răbîncă Ionuț-Lucian înregistrată sub nr. 543/31.01.2017
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 592/ 2017
-referat constator nr.593/2017
-raportul de avizare al comisiei juridice nr.- / 2017
-prevedrile art.9, alin.2, lit„a„alin.3, art.10, art.12, alin.1-2 din Lg.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare
-prevederile art.69 din anexa nr.1 a O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a consiilor locale, cu modificările și completările ulterioare;;
-prevederile art.100, alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și
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
HOTARAŞTE
Art.1.Se constată încetarea de drept a calității de consilier local al d-lui Răbîncă Ionuț-Lucian și
declararea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Daia, vacant .
ART.2. Locul vacant de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Daia urmând a fi
ocupat de supleantul aflat pe lista Partidului Social Democrat.
Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul primăriei și va fi
comunicată și d-lui Răbîncă Ionuț-Lucian.

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind utilizarea microbuzelor școlare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-adresa Consiliului Județean Giurgiu nr.2287/2017
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 592/ 2017
-raportul directorului Școlii Gimnaziale nr.1 Daia nr. 593 / 2017
-raportul de avizare al comisiei juridice nr.- / 2017
-prevedrile Lg.1/2011 educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare
-prevederile OMEN NR.5079/2016privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar;
-prevederile Lg.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările
ulterioare ;
-prevederile LG.94/2016 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere
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
HOTARAŞTE
Art.1.Se aprobă Regulamentul cadru privind utilizarea microbuzelor școlare .
Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către directorul Școlii Gimnaziale
nr.1 Daia .

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind rectificarea HCL nr. 24/ 29.09.2016 privind rectificarea HCL nr.8/28.07.2016
pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia, județul
Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.592 /2017
-raportul secretarului comunei Daia nr. 593./ 2017
-raportul de avizare al comisiei juridice nr. -/ 2017
-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 nr. 8 / 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al
comunei Daia, județul Giurgiu
- prevederile HCL nr.24/29.09.2016 privind rectificarea HCL nr.8/28.07.2016 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia, județul Giurgiu
- prevederile art.291, alin.1 lit.,,b’’ din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal,
In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala , republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1.Se rectifica HCL nr. 24/ 29.09.2016 privind rectificarea HCL nr.8/28.07.2016 pentru
aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia, județul Giurgiu,
după cum urmează :
in loc de:
,,A.Pentru persoanele fizice din comuna Daia tariful de 2,44 lei/luna /persoana plus TVA .,,
se va citi corect :
,,A.Pentru persoanele fizice din comuna Daia tariful de 2,40 lei/luna /persoana plus TVA,,.
Art.2 .La tariful mentionat la art.1 se va aplica cota de TVA conform prevederilor legale în
vigoare.
Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L.nr. 29/ 2016 rămân neschimbate.
PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind înregistrarea Primăriei Comunei Daia în Sistemul Naţional Electronic de Plată
on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare
a comisionului bancar la tranzacțiile on-line
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 592/ 2017;
- raportul de specialitate al inspectorului fiscal din aparatul de specialitate al primarului
comunei Daia nr.593/2017;
-raportul de avizare al comisiei juridice nr.- / 2017

–
–
–

prevederile art. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea
realizării Sistemului Naţional Electronic de Plată on- line a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile pct. 2.2.3. din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar,
prevederile art.1, alin.(1) din Lg.209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

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
HOTARAŞTE

Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Daia în Sistemul Naţional Electronic de
Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
Art.2. Primăria Comunei Daia va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți
electronice în condițiile legii.
Art.3.Comisionul bancar în cazul plăţilor on-line a taxelor, impozitelor şi a altor venituri
ale bugetului local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de:
-contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către
furnizorul său de servicii de plată;
-Primăria Comunei Daia, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor
de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată.
Art.4.Se acceptă ca mijloc de plată a impozitelor, taxelor, amenzilor, dobânzilor,
penalităţilor de întârziere, alte penalităţi şi obligaţii de plată prin intermediul cardurilor de
debit şi al cardurilor de credit
Art.5.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și
compartimentul Taxe si Impozite din cadrul Primariei comunei Daia .

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija
Secretarului comunei Daia.
PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
STEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia, finanțat integral sau
parțial din venituri propii la finele anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare
în anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.592/ 2017
-raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia
nr. 593 / 2017
-raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr.- / 2017
-prevederile art.36(4), lit„a„ din Lg.nr.215/2001a administraţiei publice locale, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.58(1) , lit„b„ din Legea nr.273 /2006 privind finanțele publice 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
HOTARAŞTE
Art.1.Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local al comunei Daia, finanțat integral
sau parțial din venituri propii la finele anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
funcționare în anul 2017 , după cum urmează:
– capitolul 83.10.03.30 -alte cheltuieli în domeniul agriculturii - suma de 12.000 lei .
Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei
și contabilul din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia .

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

Daia

