ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

PROCES VERBAL

Incheiat azi 28.02.2017, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Daia, care a
fost convocat prin convocarea nr. 1094/2017.
Participa 9 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia (absenți dl consilier Rabinca IonutLucian , care si-a dat demisia si Dragomir Mihai absent nemotivat).
Participa de drept primarul, viceprimarul, persoana care tine locul secretarului comunei Daia,
conform Dispozitiei primarului nr. 45 /2017, dl inspector fiscal Stefan Dorel și dl referent agricol,
Vasile Gabriel.
Participa dl consilier personal al primarului comunei Daia, dl Simionescu Alexandru -Adrian.
Participa si urmatorii cetateni ai comunei Daia:Nitu Petre, Nitu Bogdan, Anin Ileana, Neaga
Teodora si Rabinca Gabriel-Ulise.
Dl presedinte de sedinta declara sedinta deschisa si da cuvantul persoanei care tine locul
secretarului comunei Daia sa citeasca procesul- verbal al sedintei ordinare din luna ianuarie 2017 .
In timpul citirii procesului-verbal intra in sala, dl consilier Barbu Vasile -Mihail, iar consilierii ii
cer ca pe viitor sa nu mai intarzie.
Dupa citirea procesului verbal, dl consilier Buzica Mihai, face precizarea ca sunt unele greseli
de dactilografiere si ca pe viitor sa nu se mai repete.
Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se aproba cu 6 voturi pentru si 3 abtineri(Moroaca
Ionel, Ghidanac Fanel si Barbu Vasile-Mihail, deoarece au lipsit la sedinta din 31.01.2017).
In continuare se prezinta ordinei 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
școlare-inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea 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. 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-inițiator primarul comunei Daia;
6. Diverse
Inainte de a se supune la vot, dl primar cere suplimentarea ordinei de zi, cu proiectul de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Nițu Petre, membru PSD în cadrul C.L.Daia.
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă și se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinei de zi: 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.
După prezentare nu sunt discuții se supune la vot proiectul prezentat și se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctual 2 al ordinei de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind utilizarea microbuzelor școlare.
Pentru acest punct dl primar a invitat din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, pe dna profesor Ene
Claudia care prezintă Regulamentul cadru privind utilizarea microbuzelor școlare.
Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctual 3 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind înregistrarea 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.
Dl primar invită pe dl inspector fiscal să prezinte acest proiect.
Ia cuvântul dl inspector fiscal Ștefan Dorel , care face cunoscute prevederile Lg. 209/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată, cu privire la obligația instituțiilor publice care încasează impozite, taxe,
amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, să accepte ca mijloc de
plată și cardurile de debit și cardurile de credit.
Ia cuvântul dl consilier Buzică Mihai care întreabă:„ Care este procedura cu plata on-line, se poate
plăti și de acasă, sau la ghișeu? ”
Dl inspector fiscal Ștefan Dorel, răspunde:„ mai întâi comuna Daia se va înregistra în S.N.E.P. , se
va achiziționa serviciile unei bănci, pentru instalarea de terminale de plată, după care se pot face și plăți
on-line”.
Dl primar face precizarea că se va monta la ghișeul dlui inspector fiscal Ștefan Dorel un terminal de
plată pentru a se putea plăti și cu cardul.
Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul prezentat și se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctual 4 al ordinei de zi: 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.
Dl primar dă cuvâtul dnei contabil, Șotrin Raluca să prezinte acest proiect de hotărâre.
Dna contabil face precizarea:„pentru funcționare la pășune sunt necesare sume din excedentul
bugetului local al comunei Daia”.
Ia cuvântul dl consilier Barbu Vasile-Mihail care întreabă:„ care este excedentul la finele anului”.
Răspunde dna contabil,Șotrin Raluca, suma de 15.001 lei.
Revine dl consilier Barbu Vasile –Mihail și întreabă:„ care este tot excedentul la finele anului?”.
Dna contabil Șotrin Raluca, răspunde:„ nu am venit pregătită pentru această întrebare”.
Dl consilier Moroacă Ionel întreabă:„ care este necesarul pentru funcționare la pășune?”.
Răspunde dna contabil, 12.000 lei.
Dl consilier Moroacă Ionel întreabă:„ ce reprezintă acest necesar?”.
Răspunde dna contabil.„ salariile neplătite pentru lunile: decembrie, ianuarie , februarie și
concediile de odihnă neefectuate pentru a face lichidarea, având în vedere că muncitorul de la pășune
iese la pensie anticipat partial”.
Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul prezentat și se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctual 5 al ordinei de zi: 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.
Ia cuvâtul dl primar , care spune:„ prin HCL nr.8/2016 a fost aprobat tariful pentru persoane fizice
de 2,50 lei, iar prin HCL 24/2016, s-a aprobat tariful pentru persoane fizice de 2,44 lei, corect fiind a se
aproba 2,40 lei la care să se aplice cota de TVA conform prevederilor legale în vigoare.”
Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul prezentat și se aprobă cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctual 6 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier

local al d-lui Nițu Petre, membru PSD în cadrul C.L.Daia.
Dl primar dă cuvântul persoanei care ține locul secretarului, pentru a se ocupa de validarea
mandatului de consilier.
Se înaintează comisiei de validare pentru a verifica legalitatea alegerii dlui consilier Nițu Petre,
membru PSD.
După întocmirea procesului verbal al comisiei de validare a mandatului de consilier, se citește
proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Nițu Petre, membru PSD
în cadrul C.L.Daia.
Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru.
Urmează depunerea jurământului de către dl consilier Nițu Petre și semnarea acestuia, conform
prevederilor art. 32, alin.1 din Lg.nr.215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare.
Se trece la punctual 7 al ordinei de zi: diverse.
Dl președinte de ședință, Tudorache Marin solicită să se facă înscrieri pentru a se lua cuvâtul.
Ia cuvântul dl primar:„ este necesar să efectuăm expertiză la drumuri și la alimentarea cu apă. La
drumuri am dat amendă de la I.S.C. -10.000 lei, și am plătit în termen pe jumătate”.
Intreabă dl consilier Moroacă Ionel:„ pentru ce a dat amendă ISC ?”
Dl primar:”pentru receptia lucrărilor la drumuri”.
Dl primar: ”vă aduc la cunoștință că am înaintat la MDRAPFE, Anexa 3 pentru proiectele:
Moderniare DC 95, străzi, școală, canalizare”
Dl consilier Barbu:”care școală?
Dl primar: „Școala Daia, urmează și Grădinița”
Dl primar:”doresc ca în cadrul școlii să se formeze echipă de dansuri, coordonată de un instructor,
care să participle la diverse concursuri”
Dl primar îi înmânează dlui consilier Buzică Mihai lista persoanelor beneficiare de Lg.416/2001.
Dl consilier Buzică Mihai spune că a solicitat și lista persoanelor care au teren în chirie și nu au
plătit.
Dl primar: „ la ședința următoare o vom pregăti și pe aceia”
Ia cuvâtul dl consilier Moroacă Ionel: „referitor la postările de pe facebook, activitatea de primar
trecută, o fac la ședință și nu la cîrciumă, iar postarea cu procesul de la Curtea de Conturi, este eronată
și să nu se mai folosească de numele meu. Precizările le fac numai la ședințe”.
Ia cuvântul dl consilier Buzică Mihai: „dl Vasile Gabriel câte prsoane ai înștiințat despre întâlnirea
cu reprezentanții APIA?”
Dl referent Vasile Gabriel: „a fost în scurt, 2 zile și nu am putut înștiința multe persoane.
Dl primar:„dacă este necesar să se solicite repetarea instruirii”
Dl Vasile Gabriel:„nu sunt modificări față de anii anteriori”
Dl referent agricol face precizări referitoare la eliberarea atestatelor de producător și rezolvarea
acestei probleme, urmând ca persoana responsabilă de comuna Daia, din cadrul D.A.J. Giurgiu să
treacă la 2-3 zile pe la primărie și să semneze aceste atestate.
Dl referent agricol precizează că, începând cu data de 01.03.2017 fermierii pot depune cereri la
APIA, conform planificării.
Ia cuvântul dna Anin Ileana:„referitor la închirierea terenurilor de la pajiști. Cui se închiriază aceste
terenuri?”
Dl referent agricol:„la crescătorii de animale”.
Dna Anin Ileana:„ solicit lista crescătorilor de animale pentru ședința următoare”.
Dl primar:„ pentru ședința următoare”
Dna Anin Ileana:” este lege pentru închiriere?”
Dl primar-da.
Dl Moroacă Ionel:„legile sunt stipulate în proiectele de hotărâri”.
Dna Anin Ileana :„dna Neaga Teodora a înregistrat ședința”

Dl Moroacă: „a cerut voie?”
Dna Anin Ileana:„ dl primar, dvs. ați sistat proiectul de alimentare cu apă?”
Dl primar: „nu am sistat, se va face expertiză și se va continua proiectul”.
Dl Barbu Vasile-Mihail:„dl primar nu a plătit facturile ca firma să poată continua”
Dna Anin Ileana:„să se prezinte documente și cine este vinovat să plătească, și amenda ISC să
plătească cine este vinovat și nu comuna”.
Nu mai sunt discuții și ședința se declară închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TUDORACHE MARIN
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