ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi , 31.10. 2016 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia ,
care a fost convocat prin convocarea nr. 5541 / 2016
Participă toți cei 11 consilieri care compun C.L.Daia .
Participă de drept primarul , viceprimarul , și secretarul comunei Daia.
Participă și cetățeni ai comunei Daia :, Neaga Nelu Dumitru , Anin Ileana, Chiriță Vasile ,
Răbîncă Marian , Răbîncă Gabriel-Ulise .
Se declară ședința deschisă .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a
consiliului local din 29.09.2016 .
După prezentare nu sunt obiecții , se supune la vot procesul-verbal si se aprobă cu 11
voturi pentru .
.
Se prezintă ordinea de zi :
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în cazurile de depozitare a
deșeurile municipale în afara platformelor special amenajate -inițiator primarul comunei

Daia
2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.43/2008 privind atribuirea de denumiri
strazilor din comuna Daia, județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea posturilor bugetare cu funcții în
regim contractual , a organigramei și statului de funcții din primăria comunei Daia, județul
Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia
4..Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului arabil aflat în domeniul privat
al Comunei Daia , județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia
5 .Diverse .
Se supune la vot ordinea de zi modificată și se aprobă cu 11 voturi pentru .
Se trece la primul punct al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor în cazurile de depozitare a deșeurile municipale în afara platformelor
special amenajate.
Ia cuvântul d-l consilier Barbu Vasile-Mihail , care propune reducerea amenzilor la
jumătate .
Ia cuvântul d-l consilier Dragomir Marius care spune că ,, ar fi bine să se monteze camere
de supraveghere la intrările-ieșirile din localități,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune:,,Banii intră în bugetul local să se
specifice pentru curățenie .,,
Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi
pentru și 1 abținere: d-l Barbu Vaile-Mihail .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea HCL
nr.43/2008 privind atribuirea de denumiri strazilor din comuna Daia, județul Giurgiu
Ia cuvântul d-l consilier Moroacă Ionel care propune ca denumirea să fie de ulicioară .
Inițiatorul proiectului de hotărâre este de acord cu propunerea d-lui Moroacă Ionel , pe care
o propune supunerii votului consiliului local.
Se supune la vot proiectul de hotărâre , cu schimbarea denumirii din uliță în ulicioară și se
aprobă cu 10 voturi pentru și 1 abținere: d-l Tudorache Marin .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea posturilor bugetare cu funcții în regim contractual , a organigramei și

statului de funcții din primăria comunei Daia, județul Giurgiu

-2Ia cuvântul d-l consilier Moroacă Ionel care întreabă :,,Nu e prea stufoasă organigrama

?,,
Răspunde d-l primar:,, Am văzut că e mult de muncă și e lipsă de personal.,,
Ia cuvântul d-l consilier Ivan Petre care intreabă :;;Cine e consilierul personal angajat ?,,
Răspunde d-l primar:,, La ședința următoare vi-l prezint.,,
Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 8 voturi
pentru și 1 abținere: d-l Dragomir Marius și 2 voturi împotrivă : Moroacă Ionel și Barbu VaileMihail .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii
terenului arabil aflat în domeniul privat al Comunei Daia , județul Giurgiu .
Ia cuvântul d-l consilier Ivan Petre care propune ca ,, la lucernă primăria să pună lucernă
și să-l dea cu brazda ,,
Ia cuvântul d-l consilier Dragomir Marius care propune să nu se dea mai mult de 5 ha ,
pentru fiecare crescător de animale.
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai care spune:,, Ținând cont că, în anii trecuți a fost 50
lei/ ha , consider că 150 lei / ha e bine.,,
Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 7 voturi
pentru și 4 abțineri: d-l Dragomir Marius , Moroacă Ionel , Ivan Petre și Barbu Vaile-Mihail .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :diverse.
Ia cuvântul d-l Neaga Nelu-Dumitru care spune :,,Este vorba de acest teren.Voi care ați
votat acum ați demonstrat încă odată că nu vă doare de oamenii din sat. Copiii care vor termina
școala nu vor avea teren. Să vă fie rușine pentru că ați votat ,,
D-l primar îi dă d-lui Moroacă Ionel lista cu datornicii , pe care a solicitat-o la ședința
trecută spre a o prezenta dumnealui .
D-l Moroacă dă citire tabelului primit , dar nu termină prezentarea acestuia , deoarece în
sala de ședință se iscă discuții contradictorii între cei prezenți , iar președintele declară ședința
închisă , pentru a opri discuțiile aprinse dintre participanții la ședință .

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