ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA
PROCES-VERBAL
Incheiat azi ,28.11. 2016 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 6097 / 2016
Participă 9 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia ( absenti invoiti :Dragomir
Marius și Răbîncă Ionuț-Lucian ) .
Participă de drept primarul , viceprimarul , și secretarul comunei Daia.
Participă reprezentanți ai firmei ANDERSSEN .
Participă și cetățeni ai comunei Daia :, Neaga Teodora , Anin Ileana, , Răbîncă
Gabriel-Ulise , Enache Adrian .
Se declară ședința deschisă .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare
a consiliului local din 31.10 .2016 .
După prezentare nu sunt obiecții , se supune la vot procesul-verbal si se aprobă cu
9 voturi pentru .
Se prezintă ordinea de zi :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. -inițiator primarul
comunei
Daia
2.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 32 / 2016 privind aprobarea
închirierii
terenului arabil aflat în domeniul privat al Comunei Daia , județul Giurgiu inițiator primarul
comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind privind menținerea impozitelor și taxelor locale pentru
anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016 -inițiator primarul comunei Daia
4..Proiect de hotărâre privind scutirea d-nei Gîrbăceanu Ivanca de la plata
impozitului pe anul 2017 -inițiator primarul comunei Daia
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Daia pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia
6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.27/ 2015 privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Daia , județul
Giurgiu , reactualizat -inițiator primarul comunei Daia
7 .Diverse -prezentarea Strategiei de dezvoltare a comunei Daia , Decizia nr.32/2016
Camerei de Conturi a judetului Giurgiu .
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la primul punct al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședință.
Ia cuvântul d-l consilier Mihai Petre , care-l propune pe d-l consilier Ghidănac
Fănel..
Ia cuvântul d-l consilier Tudorache Marin , care-l propune pe d-l consilier
Buzică Mihai ..
Se supune la vot propunerea d-lui Mihai Petre și se aprobă cu 7voturi pentru și
2 abțineri: d-l Tudorache Marin și Ghidăănac Fănel. .

Având în vedere votul sus exprimar , propunerea d-lui Tudorache Marin nu se
mai supune la vot.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind revocarea
HCL nr. 32 / 2016 privind aprobarea închirierii terenului arabil aflat în domeniul privat al
Comunei Daia , județul Giurgiu
Se dă cuvântul secretarului comunei Daia , care prezintă referatul de legalitate
al Instituției Prefectului -Judetul Giurgiu nr.16237/ 2016 .
După prezentare nu sunt discuții , se supune la vot proiectul de hotărâre susmentionat și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind menținerea
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016 .
După prezentare nu sunt discuții , se supune la vot proiectul de hotărâre susmentionat și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind
scutirea d-nei Gîrbăceanu Ivanca de la plata impozitului pe anul 2017 .
După prezentare nu sunt discuții , se supune la vot proiectul de hotărâre susmentionat și se aprobă cu 6 voturi pentru și 3 abțineri : d-l Barbu Vasile Mihail, Tănase Ionel și
Ivan Petre .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016 .
Se dă cuvântul d-lui primar care informează consiliul local pentru ce se solicită
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016 și anume: sunt
necesare sume pentru plata facturilor privind salubritatea comunei, cadouri de Crăciun pentru
elevii din Școala Gimnazială nr.1 -Daia , pentru învățământ, asistenții persoanelor cu handicap,
iluminat public, ornamentele de sărbători .
Intervine d-l consilier Buzică Mihai , care întreabă ,,cât la sută s-a încasat ,,
pentru salubritate ?
Ia cuvântul și d-l consilier Tudorache Marin , care întreabă ,, ați avut vreo
acțiune de informare în comună ?,,
Răspunde d-l primar:,, Voi face .,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune:,, E bine să fie informați
cetățenii că , chiar dacă nu duc gunoiul tot vor plăti taxa. Am votat amenzi. Dacă e prins să fie
amendat .,,
Ia cuvântul d-l consilier Moroacă Ionel , care spune:,,Faceți ceva să nu mai fie
depozite necontrolate , faceți-vă simțită prezența, deoarece în anul 2009 când s-a pus prima
oară în practică acest serviciu eram un exemplu de bună practică , iar acum...,,
Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre sus-mentionat și
se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea HCL nr.27/ 2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat .

D-l primar prezintă situația celor 3 terenuri , care urmează a fi inventariate in
domeniul privat al comunei Daia.
Ia cuvântul d-l consilier Tănase Ionel , care spune:,,Acest om cine l-a adus în
comună ? Este condamnat pentru omor . Cine l-a luat în spațiu, cine le-a făcut buletine ? Nu
sunt de calitate sunt de altă factură ,,
D-l Buzică Mihai propune să se voteze pentru fiecare teren în parte.
Se supune votului terenul de lângă ,,Fântânița,, de la Dăița și nu se aprobă. S-a
votat astfel: 5 voturi pentru și 4 abțineri : Tănase Ionel, Ivan Petre, Barbu Vasile Mihail și
Buzică Mihai .
Se supun votului cele două terenri de lângă Gară și se aprobă cu 9 voturi pentru
.
Se trece la punctul 7 -diverse .
Reprezentanții firmei ANDERSSEN prezintă rezultatele studiului opiniei
populației , structura eșantionului analizat în vederea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Locală
2016-2020 .
În continuare secretarul prezintă Decizia nr.32 / 2016 a Camerei de Conturi
Giurgiu .
Ia cuvântul și d-l primar informează și dumnealui despre situația lucrării ,,
Alimentarea cu apă a localităților Daia și Plopșoru,, spunând :,, s-au făcut lucrări
supraevaluate, am văzut din primele zile și nu am plătit facturile nr.5 și 6 .Pentru a continua va
trebui să cerem constructorului
valori , materiale și să facem o expertiză pentru rest de executat la această lucrare și
trebuie văzut dacă va funcționa.Dacă ne vom înțelege cu constructorul va fi bine , dacă nu vom
rezilia contractul.,,
Ia cuvântul și d-na Anin Ileana , care întreabă :,, Ați făcut o evaluare ?,,
Ia cuvântul d-l Barbu Vasile Mihail care spune:,, Dacă se cere rezilierea în
pierdere rămâne comuna. Proiectantul inițial nu a mai urmărit lucrarea ,,
Ia cuvântul și d-l Moroacă Ionel , care spune:,, Trebuie făcut un audit .,,
Ia cuvântul și d-l Ivan Petre , care spune:,, Mai sunt cetățeni , care doresc
schimbarea becurilor la iluminatul public ,,
Ședința se declară închisă .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIDĂNAC FĂNEL
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