
ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU

COMUNA  DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro

Site: www.primaria-daia.ro
Nr. 46/ 04.01.2016

ANUNȚ

publicat azi

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2  din Lg.nr.52/2003 ,republicată ,  pe site-ul primăriei
comunei Daia  se  publică  următorul anunț :

Autoritatea locală a comunei Daia supune dezbaterii publice  elaborarea următoarelor
proiecte de  acte normative  :

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pe anul 2016-inițiator primarul comunei Daia
2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la
finele anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016
-inițiator primarul comunei Daia
3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele  ce se
acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia -inițiator primarul comunei
Daia
4.Proiect de hotărâre privind   avizarea rețelei școlare  pentru anul școlar 2016-2017-inițiator
primarul comunei Daia

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul
de act normativ până la 26.01.2016,  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
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro

Site: www.primaria-daia.ro
Nr .339/ 21.01.2016

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

ANUNȚ

-pe data de 27.01.2016, ora 16,30 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  aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Daia pe anul 2016-inițiator primarul comunei Daia
2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la
finele anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016
-inițiator primarul comunei Daia
3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele  ce se
acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia -inițiator primarul comunei
Daia
4.Proiect de hotărâre privind   avizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015-2016 -
inițiator primarul comunei Daia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care
vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001  pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia
6. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului pentru evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia.

7.Diverse .

PRIMAR                                                      SECRETAR,
BARBU  VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA   DAIA

PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU

Având în vedere:
- adresele  ANAF Giurgiu 51646 , 51649 , 51806  / 2015
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 44 / 2016
-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia
nr. 45 / 2016

-raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr. 414  / 2016
-prevederile Lg.nr. 339 / 2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016
-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art. 8,lit,,a-b,,  art. 19(1) lit.,,a,, 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
-prevederile  Lg.nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi
completările ulterioare

In temeiul art.45, alin.1, 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  aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016,  după cum urmează
:
A ) a 1)se aprobă  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 ;
a2)se aprobă proiectul  bugetului local  cu estimările pentru anii 2017-2019 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 .
a 3 ) se aprobă  bugetul local de  venituri proprii la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli
pe capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre și estimările pentru
anii 2017-2019 , conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
B)se aprobă lista de investiții pe anul 2016 ,conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre ;
C)se aprobă Programul anual de  investiții pe anul 2016,conform anexei nr. 3 , 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

Notă: proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016 se găseste pe
site :www.primaria-daia.ro .- secțiunea contabilitate



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA   DAIA

PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2015 ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 44 / 2016
-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia
nr. 45 / 2016

-raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr. / 2016
-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art. 58 (1), lit.”a” din Lg.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, 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  aprobă utilizarea din excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2015  ca
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016 ,după urmează :
cap.51.02 – 150 mii lei
cap.65.02.-150 mii lei
cap.67.02. - 290 mii lei
cap.70.02 – 685 mii lei
cap.84.02 -50 mii lei
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



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA   DAIA

PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele ce se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar din comuna Daia

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:

- adresa Școlii Gimnaziale nr.1 - Daia nr. 893  / 2015
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 44 / 2016
-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia
nr. 45 / 2016

-raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr. / 2016
-prevederile art.103(2),  105(2), lit.,,d,, din Lg.nr.1/ 2011 a  educației naționale , cu modificarile si
completarile ulterioare
-prevederile Ordinului MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art.14,alin.4 din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare
-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 administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A Ş T E

Art.1.Se aprobă numărul și  cuantumul pentru bursele  ce se acordă elevilor din învățământul
preuniversitar din comuna Daia pe anul 2016 ,după cum urmează :
a )  zece  burse de ajutor social  , în cuantum de 40 lei/lună;

b) o   bursă de studiu în cuantum de 40 lei / lună  / clasă , respectiv pentru  clasele V-VIII;
c ) o   bursă de merit în cuantum de 40 lei / lună / clasă , respectiv pentru clasele V-VIII

Art.2.Sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul
2015 și se vor acorda conform clasificaţiei bugetare din bugetul comunei Daia pe anul 2016 ,
respectiv din cap.,, burse,,

Art.3 .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 pe site :www.primaria-daia.ro .

PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA   DAIA

PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTARARE

privind   avizarea rețelei școlare  pentru anul școlar 2016-2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:

- adresa Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu nr. 105 / 2016
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 44 /2016
-raportul  secretarului comunei Daia  nr. 45 / 2016
-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. /2016
-prevederile  art.19(4) , art.61, art.94(2) ,lit.d, art.95, lit.  j din Lg.nr.1/2011 a educației
naționale, cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.232-242 din Lg.nr.287/2009 privind Codul Civil , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.23, 36, (1),alin.2 lit.d ,alin.6,lit.a,pct.1 din Lg.nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile Ordinul M.E.N. nr.5115 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
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  avizează rețeaua  școlară de învățământ preuniversitar la nivelul
comunei Daia , pentru anul școlar 2016-2017, conform anexei,care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se va înainta Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu .
Art.3.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către contabilul din aparatul

de specialitate al primarului comunei Daia  , care va transmite prezenta hotărâre și Școlii
Gimnaziale nr.1 Daia .

PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL NICULINA CHIRAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA   DAIA

PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate cu

beneficiarii Legii 416/2001  pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 44 / 2016
-raportul  secretarului comunei Daia nr. 45/ 2016
-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. 414  / 2016
-prevederile art.6, alin. 7 -9  din Legea 416 / 2001 privind venitul minim garantat ,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.l.- Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate
cu beneficiarii Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat   pe anul 2016 , conform
anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Primarul comunei Daia are obligaţia să afişeze la avizierul institutiei planul
de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art.1, lista cuprinzând beneficiarii de
ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes
local.
Art.3.- Primarul comunei Daia si d-na Păun Ioana , inspector în aparatul  de specialitate al
primarului comunei Daia vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari , care va fi comunicata și  Agentiei de Prestatii Sociale Giurgiu .

PRIMAR                                                        AVIZEAZA,SECRETAR,
BARBU VASILE-MIHAIL                                         NICULINA CHIRAN


