ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

PROCES VERBAL
Încheiat azi 20.12.2017, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Daia,
domnii consilieri fiind invitaţi prin convocarea nr. 7240/15.12.2017.
Participă de drept primarul, viceprimarul, secretarul comunei Daia, precum şi următorii
inspectori din cadrul aparatului de specialitate al primarului: doamna Șotrin Raluca-Nicoleta, doamna
Covei Mariana, precum şi domnul Ștefan Dorel.
Participă și cetățeni ai comunei Daia, printre care amintim pe: Anin Ileana, Mărciulescu
Dumitru, Mareș Florea, Nițu Bogdan, Răbâncă Gabriel Ulise, Răbâncă Ștefan, Sima Dumitru.
Preşedinte de şedinţă este dl. Tănase Ionel care declară ședința deschisă și dă cuvântul
secretarului comunei pentru a face prezenţa şi a-i cunoaşte, astfel, pe toţi consilierii.
Se face prezenţa de către secretarul comunei Daia, care, constată că şedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi un număr de 10 consilieri din cei 11 consilieri care compun C.L.Daia, lipsă
fiind Barbu Vasile-Mihail.
Cu privire la procesul verbal al şedinţei din 15.11.2017, întrucât acesta a fost anexat la mapa
şedinţei şi domnii consilieri au luat cunoştinţă de conţinutul acestuia, secretarul întreabă dacă este
cazul să îl mai citească sau îl supune la vot.
Domnul consilier Buzică Mihai propun să fie citit şi, pe viitor, acesta să fie înaintat odată cu
celelalte materiale de şedinţă şi supus la vot la începutul şedinţei.
Doamna secretar citeşte procesul verbal al şedinţei şi întreabă dacă sunt comentarii cu privire
la conţinutul acestuia.
Domnul primar solicită menţionarea achiziţionării remorcii întrucât problema a fost discutată
și trebuie precizată în procesul verbal.
Domnul consilier Dragomir M. aduce în discuție modalitatea atribuirii contractului pentru
deszăpezire, pe care nu-l consideră legal atribuit, întrucât nu a văzut publicată nicăieri inițierea
achiziției, nici afişată la primărie şi nici pe SEAP.
Domnul primar spune că este opinia sa, că se pot face verificări cu privire la contractare şi că
s-au respectat prevederile legale.
Domnul Tănase Ionel întreabă dacă mai sunt comentarii cu privire la conţinutul procesului
verbal şi îl supune la vot. Procesul verbal al şedinţei din 15.11.2017 este aprobat cu 10 voturi pentru,
cu modificările precizate de domnul primar referitoare la achiziționarea remorcii şi cu punctul de
vedere al dl. Consilier Dragomir M., privind atribuirea contractului pentru deszăpezire.
Domnul Tănase Ionel dă cuvântul domnului primar pentru citirea ordinii de zi.
Domnul primar citește ordinea de zi:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
A. La inițiativa primarului comunei Daia:
1. Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018.
2. Cu privire la încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Barbu Vasile Mihail
şi declararea locului de consilier local vacant.
3. Cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2017.
4. Cu privire la respingerea cererii numiților Hristescu Florina, Hristescu Paul Florin și
Ciotoracu Marilena de acordare a scutirii de la plata impozitului a unui imobil retrocedat în baza
Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989, republicată, actualizată.
B. La inițiativa consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Daia:
5. Cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu.
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II. Diverse.
Domnul Tănase Ionel supune aprobării ordinea de zi.
Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Domnul Tănase Ionel dă cuvântul domnului primar pentru a trece la primul punct de pe
ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2018.
Domnul primar precizează că taxele şi impozitele rămân la nivelul anului 2017, cu o singură
modificare cu privire la autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, iar inspectorii de specialitate din cadrul primăriei confirmă că trebuie respectate
modificările intervenite prin OUG nr. 79/2017 şi nu putem interveni cu modificări faţă de prevederile
legale.
Domnul primar invită domnii consilieri să facă comentarii cu privire la hotărâre, sau dacă au
auzit ceva cu privire la vreo modificare a impozitelor.
Domnul Buzică M. confirmă că au existat discuţii în comună privind modificarea acestora şi
nu le-au putut infirma întrucât nu au avut la mapă anexa și au luat cunoştinţă de ea la şedinta
comisiilor de specialitate.
Doamna secretar informează că regretă, dar a existat o disfuncţionalitate în ceea ce priveşte
multiplicarea materialelor, şi precizează că anexa a fost făcută publică în termenul legal, inclusiv pe
pagina de internet a primăriei, astfel că a fost accesibilă tuturor înainte de convocarea la şedinţă.
Domnul Buzică consideră că lucrurile au fost clarificate la ședință şi hotărârea este formulată
bine acum, conform solicitării de la comisii.
Se supune la vot şi este adoptată cu 10 voturi.
2.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului
Barbu Vasile Mihail şi declararea locului de consilier local vacant.
Domnul primar consideră că este nevoie să facă precizări cu privire la acest punct şi descrie
faptele care au condus la această hotărâre, astfel cum au fost prezentate și în referat, subliniind încă
o dată faptul că, domnul consilier a absentat nemotivat de la trei şedinţe consecutive, aceasta este
chiar a patra, ceea ce conduce la inițierea proiectului de azi.
Domnul Dragomir M. intervine şi întreabă la ce oră a fost constituită comisia şi domnul primar
răspunde că imediat după şedinţa de consiliu, pe la ora 19. De asemenea, dl consilier Dragomir spune
că a aflat că acesta şi-a dat demisia şi dl. Consilier Buzică solicită informaţii cu privire la aceasta.
Secretarul comunei informează că, în după-amiaza de 19.12.2017, în timpul desfăşurării
comisiilor de specialitate i-a fost înmânată o adresă din partea PNL prin care se aduce la cunoştinţă
demisia domnului Barbu Vasile Mihail, un număr de alte 5 demisii şi numele următorului consilier
de pe lista Partidului Naţional Liberal. Dată fiind situaţia, respectiv proiectul de hotărâre iniţiat şi
documentele anexate, raportat la actele înaintate de PNL, adoptarea hotărârii de astăzi, prin care se ia
act de încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Barbu înainte de durata normală este
legală. După informarea PNL cu privire la hotărârea de azi, se vor efectua toate verificările necesare
şi se va proceda la iniţierea hotărârilor prevăzute de lege pentru validarea noului consilier.
De asemenea, secretarul a mai precizat că, din greşeală, convocarea a fost semnată de soţia
domnului Barbu, motivând că acesta nu va veni la şedinţă întrucât este plecat din ţară, acest aspect
conducând, încă o dată, la neconcordanţe între documentele existente până în acest moment şi demisia
înaintată de PNL.
Domnul viceprimar Mihai Petre întreabă dacă a fost depus vreun tabel şi i se răspunde că
adresa nu este însoţită de aşa ceva.
Domnul Tănase supune la vot proiectul de hotărâre şi este adoptat cu 10 voturi.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Daia pe anul 2017.
Domnul primar informează că, pe final de an trebuie să facem achiziţiile enumerate în
şedinţele anterioare: freză pentru zăpadă, mobilier pentru birouri întrucât am mai angajat două
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persoane pentru compartimentul agricol şi urbanism, calculator, două laptopuri, scaune, un aparat
foto pentru lucrările executate. De asemenea precizează că trebuie făcute plăţi pentru întreţinere,
ajutoare de urgenţe, și informează că astăzi se scoate ajutorul pentru dl Cruţu. Menţionează că, în
funcţie de situaţie, banii s-ar putea să nu fie cheltuiţi.
Doamna contabil informează despre plata sumelor câştigate în instanţă de cadrele didactice şi
pe care trebuie să le plătească.
Domnul consilier Tudorache M. cere lămuriri cu privire la pachetele care se vor acorda şi
modalitatea în care se va proceda şi i se răspunde de către secretar că se vor efectua anchete sociale.
De asemenea întreabă dacă banii prevăzuți la cultură sunt pentru terenul de sport, dacă se va face ceva
pentru el, respectiv cabine, vestiare şi dacă s-a cheltuit vreun ban până acum. I se răspunde de dl
primar că nu, se precizează faptul că este vorba de terenul de la Plopşoru, cel de beton şi nu de cel de
la Daia, iar dl Tănase I menţionează că nu se specifică despre ce teren este vorba.
Domnul Tudorache M. face o comparaţie între suma cheltuită pentru camerele din primărie
faţă de cele care vor fi achiziţionate pentru comună, apreciind o diferenţă între ele. I se răspunde de
dl primar că pentru comună va fi o altă evaluare şi prevedere pentru la anul.
Domnul Buzică întreabă câte camere au fost deja montate cu suma aprobată şi i se răspunde
că 16 camere în care sunt incluse garanţia, avizele, mentenanţa, camerele, monitorul, sistemul de
supraveghere, etc.
Domnul Dragomir M. consideră că suma este foarte mare şi roagă să fie prezentate ofertele
întrucât cunoaşte pe cineva cu oferte mai mici, respectiv de 6 milioane/cameră, care nu a reuşit să le
depună, deşi a încercat de mai multe ori.
Intervine dl consilier Ivan P. și spune că nu trebuia să fie cumpărate camere când drumurile
nu sunt făcute, nu le întreţinem și la alte primării acest lucru este posibil şi la Daia, nu.
Domnul primar informează că lucrările la drumuri sunt blocate, sunt procese pe rol şi nu se
pot continua lucrările.
Domnul Ivan P. amintește că este singurul implicat în situația preotului Cruţu, că nu a fost
sprijinit deloc și propune ca, de la începutul anului, domnul primar să se prezinte periodic la întâlniri
cu cetățenii și să le prezinte realizările.
Domnul Buzică M. ia cuvântul, face o enumerare a investițiilor și solicită precizări cu privire
la sumele cheltuite. Răspunde punctual, conform interpelării, doamna contabil.
Încep discuții cu privire la drumuri şi dl primar spune că vrea să le facă bine, nu cu piatră ci
cu asfalt, iar domnii consilieri spun că ar fi bună şi piatra, întrucât drumurile sunt pline de noroi şi nu
se mai poate continua așa. Se fac discuții cu privire la implicarea cetățenilor și efectuarea lucrărilor
pe bază de voluntariat pentru a schimba stadiul drumurilor din comună,
Continuă Domnul Buzică M. cu privire la iluminatul stradal și cu privire la achiziţionarea unei
motopompe.
Nu mai sunt alte discuţii şi domnul Tănase supune la vot proiectul de hotărâre care este
adoptat cu 8 voturi şi 2 abţineri.
4. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii numiților Hristescu Florina, Hristescu
Paul Florin și Ciotoracu Marilena de acordare a scutirii de la plata impozitului a unui imobil
retrocedat în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, actualizată.
Referitor la acest proiect se fac precizări de către secretarul şi inspectorul de specialitate cu
privire la solicitare, aceștia informând consiliul că imobilul nu are utilitate publică şi prin urmare
trebuie respinsă cererea de scutire de la plata impozitului.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 7 voturi şi 3
abţineri.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 7/28.07.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei
Daia, judeţul Giurgiu.
Domnul Buzică explică faptul că acest punct de pe ordinea de zi vine să repare o discriminare
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care se face consilierilor locali de la Daia, care primesc indemnizaţia în mod diferenţiat faţă de cei
din alte localităţi. De asemenea, propune ca pe viitor comisiile de specialitate să aibă o altă
componenţă. Secretarul comunei informează că nu se poate adopta astăzi această hotărâre, un proiect
de hotărâre cuprinzând modificările comisiilor de specialitate putând fi iniţiat în luna ianuarie.
Domnii consilieri, Buzică M. şi Ivan P., subliniază că nu mai trebuie să aştepte până în ianuarie,
precizând faptul că orice proiect se poate modifica conform propunerilor şi voturilor consilierilor, că
dumnealor hotărăsc şi solicită modificarea proiectului depus. În această situaţie, hotărârea se va
adopta conform solicitării consilierilor, iar secretarul subliniază că acesta va fi supus controlului de
legalitate de care se va ţine cont. Domnul Buzică M. subliniază că, aşa cum s-a discutat şi la comisii,
numărul membrilor comisiilor de specialitate economică şi juridică trebuie modificat, câte 5 consilieri
în fiecare comisie, şi se fac propuneri pentru modificarea acestora. Domnul Buzică M. face
următoarele propuneri:
-comisia economică: Ghidănac Fănel -preşedinte, Buzică Mihai-secretar, iar ca membri, Ivan
Petre, Tudorache Marin. Comisia se va completa cu membrul PNL, când va fi validat;
-comisia juridică: Zlotea Ilie-preşedinte, Stancu Florin -secretar, iar ca membri, Tănase Ionel,
Dragomir Marius şi Niţu Petre.
De asemenea, se face rocada între domnul consilier Mihai Petre şi consilierii, Dragomir
Marius şi Tănase Ionel, care l-au înlocuit în cele două comisii, astfel încât va fi secretar al comisiei
de amenajare a teritoriului, urbanism şi investiţii, precum şi membru în comisia pentru învăţământ,
cultură, sănătate şi protecţie socială.
La recomandarea secretarului, consilierii sunt invitati să facă propuneri cu privire la procentul
care trebuie acordat în alte situații decât maximul de 10% prevăzut de lege, iar propunerile sunt de
5 % pentru o ședință și 5% pentru o ședință și o comisie.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele formulate şi este
adoptat cu 10 voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, și dl președinte de ședință solicită
înscrierea la cuvânt. Se înscriu la cuvânt, consilierii locali, Buzică M., Dragomir M., Tudorache M.,
domnul primar, precum și următorii cetățeni: Anin Ileana, Mărciulescu Dumitru, Mareş Florea.
Domnul Buzică aduce în atenție: activitatea asistentului medical, acordarea cărucioarelor cu
handicap şi este informat cu privire la faptul că persoana angajată pentru asistență medicală îşi
îndeplineşte atribuţiile și ajută oamenii ori de câte ori este nevoie; importanta reluării procedurii de
organizare a unui nou concurs pentru ocuparea postului de șofer pentru microbuzul școlar; acordarea
cadourilor cumpărate pentru copii.
Domnul primar face precizări referitoare la microbuzul şcolar achiziţionat de la Bucşani
precizând că este mai bun decât cel deținut, iar în situația în care se vor cumpăra microbuze noi,
comuna Daia este pe listă şi va primi.
Domnul Dragomir M. menționează că trebuie găsită o soluție pentru ca domnului viceprimar
să i se amenajeze un birou întrucât în acest moment nu are.
Domnul Tudorache M. aduce în discuție problema transportului elevilor, numărului locurilor
din microbuzul școlar față de numărul real de copii ce trebuie transportați, modificarea amplasării
actualei stații de autobuz pentru copiii din Dăiţa şi Plopşoru, organizarea modului de încasare a
gunoiului. Se mai discută necesitatea amenajării unui adăpost în stațiile în care așteaptă copiii.
Domnul primar informează cu privire la posibilitatea majorării taxei de habitat pentru la anul
viitor şi despre necesitatea construirii unei săli de sport.
Doamna Anin I. solicită: verificarea regimului juridic al cimitirului, dacă este în domeniul
public al comunei sau al bisericii; raportul de activitate al primarului şi viceprimarului; să se găsească
soluţii pentru a repara drumurile. Intervine dl Dragomir şi spune că, în mandatul domnului Mareş
drumurile s-au făcut de voluntari şi trebuie găsite soluţii de acest gen pentru viitor.
Ia cuvântul domnul Mărciulescu D. care ridică mai multe probleme, din care menţionăm
căteva: iniţiatorul proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi trebuia inversat, respectiv, consilieri şi
apoi primarul; nelegalitatea aplicării ștampilei primăriei pe secretar și modalitatea de aplicare a
ștampilei consiliului local; lipsa publicării pe site a listei restanţierilor, a persoanelor de la 416,
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terenuri şi păşuni închiriate, sumele şi persoanele cărora s-au închiriat, etc.; împiedicarea participării
la şedinţele comisiilor de specialitate de către dna secretar, contrar regulamentului; prezentarea unui
raport de activitate privind achiziţiile, activitatea dnei Iordache şi suma încasată de aceasta; punerea
de pietris şi iluminatul public pe strada pe care locuieşte domnul primar; refuzul instituţiei de a utiliza
suma alocată pentru drumuri la sfârşitul anului. Cu privire la această ultimă problemă domnul primar
informează că nu era timp suficient să fie utilizaţi legal acei bani.
Nu mai sunt alte discuții și domnul Tănase declară ședința închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂNASE IONEL

SECRETAR,
BREBENEL AURELIA
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