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 Incheiat azi 31.05.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 3205/2017. 

 

 Participă 6 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia (absenti nemotivați: 

Barbu Vasile-Mihail, Dragomir Mihai, Zlotea Ilie, Ghidănac Fănel), dl Moroacă 

Ionel demis prin Ordinul Prefectului nr.192/30.05.2017 . 

 Participă de drept primarul, viceprimarul, persoana care ține locul 

secretarului comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45 /2017, dna 

contabil Șotrin Raluca, referentul agricol Vasile Gabriel și dl consilier personal al 

primarului, Simionescu Adrian. 

 Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia: prof.Burlacu Decebal, 

Moroacă Ionel, Nitu Bogdan, Neaga Nelu, Rabinca Gabriel-Ulise,Tavă Vasile, 

Pîrcălabu Dumitru, Stroe Romică, Bătrînu Marian, Șerban Alexandru, Sima 

Dumitru, Frîncu Ilie, Niculae Cristi-Ionuț, Florescu Cătălin, Zlotea Petre și 

Nedelea George. 

Înainte de a se declara ședința deschisă dl consilier Moroacă Ionel, depune 

în scris demisia sa din funcția de consilier local în cadrul Consiliului local Daia, 

demisie de care Consiliul local Daia nu a putut lua act, întrucât la data de 

30.05.2017 a fost emis Ordinul Prefectului nr. 192/30.05.2017 prin care se 

constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al comunei, al dlui Moroacă Ionel și declararea locului vacant. 

 Dl președinte de ședință declară ședința deschisă și dă cuvântul persoanei 

care ține locul secretarului comunei Daia să citească procesul- verbal al  ședinței 

ordinare din luna aprilie 2017 . 

 După citirea procesului verbal, nu sunt discutii, se supune la vot si se  

aprobă cu 6 voturi pentru. 

 Dl președinte de ședință dă cuvântul dlui primar să citească ordinea de zi. 

Dl primar prezintă ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

com.Daia pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  HCL Daia nr. 

40/2016 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor 



cu handicap grav pe anul 2017- inițiator primarul comunei Daia; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

titlului de „Cetățean de onoare al comunei Daia”- inițiator primarul 

comunei Daia; 

4.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia; 

5.   Diverse   

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în  unanimitate de cei 6 consilieri 

prezenți. 

Se trece la primul punct al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind  

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 2017. 

Dl primar  dă cuvântul contabilului primăriei să prezinte acest punct. 

Dna contabil detaliază pe capitole rectificarea bugetului  de venituri și cheltuieli al 

com.Daia pe anul 2017. 

 După prezentare  dl consilier Tudorache Marin, întreabă ce sumă este 

necesară în vedrea rectificării, iar dna contabil răspunde ca suma este  de 60.000 

lei. 

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul prezentat și se aprobă cu 6 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea  HCL Daia nr. 40/2016 privind aprobarea numărului de asistenți 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017. 

Dl primar prezintă necesitatea suplimentării numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe anul 2017, ținând cont de unele cazuri aflate în 

situație gravă datorită gradului grav de handicap. 

Dl consilier Buzică întrebă dacă aceste cazuri sunt analizate de primărie. 

Dl primar răspunde că , persoana de la asistență socială însoțită de dl 

viceprimar merg în teren la fiecare familie cu grad de handicap și efectuază 

anchetă socială. 

Dl Tănase face completarea că aceste cazuri să fie justificate pentru a beneficia 

de asistenți personali. 

    Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă cu 6 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al comunei 

Daia”. 

Dl primar prezintă Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetățean de 

onoare al comunei Daia. 

Discuții nu sunt se supune la vot proiectul prezentat și se votează astfel: 5 

pentru și o abținere dl consilier Tudorache Marin. 



Următorul punct nu se prezintă nefiind aprobat Regulamentul pentru acordarea 

titlului de „Cetățean de onoare al comunei Daia”. 

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Diverse. 

Dl președinte de ședință solicită înscrierea la cuvânt. 

Ia cuvântul dl primar care face informare Consiliul local despre furtul de la 

Gospodăria de apă a transformatului  și lucrările pe care urmează să le efectueze, 

și anume: 

1. Montat coșuri de gunoiși bănci în comună pe DN5, DN41, Cămin 

Cultural, Școli, Dispensar. 

2. Proiect pentru platformă de gunoi de grajd pentru poluarea cu nutrienți, 

proiect prezentat de dl consilier personal al primarului; 

Dl primar întreabă consilierii dacă își amintesc că la ședința din luna aprilie dl 

Neaga a cerut să studieze Decizia Curții de Conturi  și a întrebat dacă poate să-i 

facă poză, la care dl primar nu i-a dat voie. 

Acesta nu numai că a fotografiat documentul dar a și plecat cu el din sala de 

ședință profitând de discuții. 

Ca urmare a celor întâmplate în data de 23.05.2017 a fost înregistrată la 

Primăria Daia, plângerea prealabilă depusă de dl Neaga prin avocat împotriva 

Hotărilor  CL Daia 25 și 26/2017,folosindu-se de copia Deciziei,  act pe care dl 

primar îi dă cuvântul persoanei care ține locul secretarului să-l prezinte.  

Dl consilier personal al primarului, face cunoscut că sunt persoane din alte 

localități care în mediul virtual discută de activitatea din primărie, exemplu dl 

consilier Țaga din Vedea. 

Ia cuvântul dl Neaga care întreabă dacă au fost achitați toți banii cu 

desăpezirea, urmând să solicite informații despre această situație. 

Dl Tudorache propune să ia cuvântul întăi consilierii și apoi cetățenii. 

Dl Tudorache întreabă ce se întâmplă cu proiectele de  la Terenul de sport și de 

la Fântână. 

Răspunde dl primar care spune că se vor finaliza proiectele, dar în prezent 

constructorul are ceva probleme. 

Dl Buzică întreabă dacă se știe că islazul din padină a fost diminuat. 

Ia cuvântul dl referent agricol Vasile Gabriel care spune că ar trebui plantată 

perdea de protecție pentru a se cunoaște hotarele și ar fi benefic și pentru animale. 

Dl referent face cunoscut că islazul este cadastrat și trebuie păstrată suprafața 

de la anul 2007. 

Dl Tănase propune să se facă o comisie pentru a se constata situația de fapt. 

Dl primar face cunoscut că a invitat  o parte din cetățenii din comună, 

crescători de animale pentru a stabili cosirea islazului și împărțirea acestuia 

proporțional  cu numărul de animale.  

Dl Bătrînu Marian propune să se cosească de cetățenii interesați proporțional 



cu numărul de animale deținute și să nu aștepte să fie cosit, iar aceștia să ia fînul 

gata cosit. 

Nu mai sunt discuții și ședința se declară închisă. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare. 

 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ   ÎNTOCMIT, PENTRU SECRETAR, 

 

BUZICĂ MIHAI       ȘTEFAN ELENA 

  

 

 

 
 


