
                                                       

                                                      

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea executării lucrărilor de decolmatare a pârâului ce străbate terenurile 

din T 40/283 şi T 60/449, situate în extravilanul comunei Daia, judeţul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Daia nr. 1218/05.03.2021; 

-referatul de specialitate nr. 1219/05.03.2021; 

-avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice ; 

- avizul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană ; 

-prevederile art.6 alin.(2) şi art.34 alin.(4) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-prevederile art. 8 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 129 alin. (1), şi 196, alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
          Art. 1 (1) Se aprobă execuţia lucrărilor de decolmatare a pârâului ce străbate terenurile din 

T 40/283 şi T 60/449, situate în extravilanul comunei Daia, judeţul Giurgiu, conform caietului de 

sarcini din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Procedura de achiziţie a lucrărilor menţionate la alineatul (1) este achiziţia directa, 

conform notei justificative. 

          Art. 2 (1) Se aprobă contractul-cadru de execuţie a lucrărilor, conform anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) Se împuterniceşte domnul Şerban Adrian-Florin, primarul comunei Daia, cu ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri şi semnarea contractului de execuţie a lucrărilor. 

 Art. 3 Suma necesară lucrărilor va fi suportata din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2021, la capitolul bugetar 70.02.50-Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale, alin.20.01.30-Alte bunuri şi servicii petru întreţinere şi funcţionare. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia şi compartimentelor de specialitate 

pentru ducere la îndeplinire, și va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                     Contrasemnează,                               

GHIDĂNAC FĂNEL                                                                                       Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                                       PĂUN IOANA     

Daia, 09.03.2021 

Nr.17 

           

Adoptată cu 11 voturi pentru _voturi împotrivă şi_abţineri din totalul de 11 consilieri prezenți 
 


