ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi , 28.07 .2016 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia ,
care a fost convocat prin convocarea nr. 3684 / 2016
Participă 9 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia ( absenti învoiți : d-l consilier
Ghidănac Fănel și Tănase Ionel ) .
Participă de drept primarul , viceprimarul , contabilul din aparatul de specialitate al
primarului comunei Daia și secretarul comunei Daia.
Se declară ședința deschisă .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței de constituire a
consiliului local din 23.06 .2016 .
După prezentare , se supune la vot procesul-verbal al ședinței de constituire a consiliului
local din 23.06 .2016 .si se aprobă cu 9 voturi pentru .
Înainte de a se prezenta ordinea de zi, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 1 proiect
de hotărâre , conform prevederilor art.43, alin.1 din Lg.nr.215/2001,r,cu modificările
ulterioare:

1.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea şi consultarea
populaţiei asupra propunerilor de „Actualizare Plan Urbanistic General- Cumuna Daia şi
Regulament Local de Urbanism”- inițiator primarul comunei Daia
Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 9 voturi pentru .
.
Se prezintă ordinea de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al

Consiliului Local al comunei , județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei
Daia , județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu –
pentru Zona de colectare 1 -C.M.I.D. Frătești -inițiator primarul comunei Daia
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de delegare prin concesiune a
gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu –
pentru Zona de colectare 1 -C.M.I.D. Frătești -inițiator primarul comunei Daia
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 4 al Hotărârii nr.19 /

30.04.2008 a Consiliului Local al comunei Daia privind asocierea comunei Daia cu Consiliul
Judetean Giurgiu si cu celelalte unitati administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu in vederea
infiintarii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ” MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN
JUDEŢ CURAT” -inițiator primarul comunei Daia

6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 4 al Hotărârii

nr.62/31.08.2010 din a Consiliului Local al comunei Daia privind înființarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară,,ILUMINAT PUBLIC EFICIENT ,, -inițiator primarul comunei Daia

7.Proiect de hotărâre

privind modificarea și completarea articolului 4 al HCL nr.34 / 30.08 .
2013 privind aderarea comunei DAIA, judeţul Giurgiu, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” -inițiator primarul comunei Daia

8.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.3 al HCL nr.23/ 29.04.2011
privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul
Teritoriului -Județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia
9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe
anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia

-210.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al
comunei Daia rezultat la finele anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare în anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după

actualizarea TVA a investiției ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , comuna Daia,
județul Giurgiu ,, rest de executat -inițiator primarul comunei Daia

12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului C.L. Daia în Consiliul de
administrație al Școlii -inițiator primarul comunei Daia
13.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea şi consultarea
populaţiei asupra propunerilor de „Actualizare Plan Urbanistic General- Cumuna Daia şi
Regulament Local de Urbanism”- inițiator primarul comunei Daia
14. Diverse .
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 aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei , județul
Giurgiu .

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia , județul Giurgiu .

Ia cuvântul d-l Moroacă Ionel , care informează despre faptul că prin Hotărârea

nr.19 / 30.04.2008 a Consiliului Local al comunei Daia s-a aprobat asocierea comunei Daia cu
Consiliul Judetean Giurgiu si cu celelalte unitati administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu in
vederea infiintarii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ” MANAGEMENT EFICIENT PENTRU
UN JUDEŢ CURAT” .Totodată dumnealui informează și despre faptul că , sursa de finanțare

a acestui proiect a reprezentat-o fondurile europene .

Ia cuvântul și d-l Dragomir Marius , care spune că era mai eficient un serviciu
propriu ,, cu mașina noastră de gunoi .,,
Ia cuvântul d-l Barbu Vasile Mihail , care propune să se încheie contracte
individuale cu beneficiarii serviciului de salubrizare și nu cu comuna .
Ia cuvântul d-l Buzică Mihai , care spune că , cetățenii comunei doresc ca ridicarea
gunoiului să se facă de la fiecare locuință și nu de la platformele amplasate în locurile
special amenajate .
Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 7
voturi pentru și 2 abțineri : d-l Barbu Vasile Mihail și d-l Dragomir Marius .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind probarea contractului
de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor
municipale în județul Giurgiu – pentru Zona de colectare 1 -C.M.I.D. Frătești .

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea

contractelor cadru de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și
transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – pentru Zona de colectare 1 -C.M.I.D.
Frătești .
Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea și

-3completarea articolului 4 al Hotărârii nr.19 /
30.04.2008 a Consiliului Local al comunei Daia
privind asocierea comunei Daia cu Consiliul Judetean Giurgiu si cu celelalte unitati
administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu in vederea infiintarii asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară ” MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN
JUDEŢ CURAT”.
Domnul primar solicită cuvântul și informează că , urmare a discuțiilor purtate cu
reprezentantul A.D.I. ” MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT ,, propune ca
persoana desemnată să fie d-l Ovidiu Andrei .
Ia cuvântul d-l Moroacă Ionel , care spune că , reprezentatul comunei este primarul , iar
reprezentarea intereselor comunei nu poate fi făcută de o altă persoană , decâte dintre cele alese .
Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea d-lui
primar în cadrul A.D.I. ” MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT ,, și se aprobă
cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea articolului 4 al Hotărârii nr.62/31.08.2010 din a Consiliului Local al comunei Daia
privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,,ILUMINAT PUBLIC EFICIENT ,,

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea articolului 4 al HCL nr.34 / 30.08 .2013 privind aderarea comunei DAIA, judeţul
Giurgiu, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ
CURATĂ”

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea art.3 al HCL nr.23/ 29.04.2011 privind înființarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Managementul Teritoriului -Județul Giurgiu .

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016 .
Ia cuvântul d-l Moroacă Ionel , care întreabă pe d-na contabil , Șotrin Raluca , care sunt
capitolele care fac obiectul rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul
2016 .
D-na contabil răspunde că , obiectul principal al rectificării bugetare îl reprezintă sumele
necesare pentru obiectivul ,, Alimentarea cu apă a localităților Daia și Plopșoru ,, pentru echipa de
fotbal a comunei Daia , pentru lucrările necesare igienizării și pregătirii școlii de începerea noului
an școlar 2016-2017 .
D-l Moroacă Ionel spune că , echipa de fotbal a fost înființată în mandatul dumnealui și ar fi
trebuit să funcționeze continuu .
Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre sus prezentat și se aprobă
cu 9 voturi pentru .

de

Se trece la punctul 10 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării
din excedentul bugetului local al
comunei Daia rezultat la finele anului 2015 ca sursă
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016.

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați, după actualizarea TVA a investiției ,,Alimentare cu apă
a localităților Daia și Plopșoru , comuna Daia, județul Giurgiu ,, rest de executat .

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind desemnarea

-4reprezentantului C.L. Daia în Consiliul de

administrație al Școlii .

Ia cuvântul d-l Moroacă Ionel ,care spune că ar trebui propus un consilier și nu d-l
viceprimar , care face parte și din executiv.
Ia cuvântul d-l Tudorache Marin care îl propune pe d-l Moroacă Ionel .
Alte propuneri nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat și se aprobă cu
8 voturi pentru și o abținere a d-lui Mihai Petre . Având în vedere votul exprimat propunerea d-lui
Tudorache Marin nu se mai supune votului .
Se trece la punctul 13 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind însuşirea raportului
privind informarea şi consultarea populaţiei asupra propunerilor de „Actualizare Plan
Urbanistic General- Cumuna Daia şi Regulament Local de Urbanism”.

Nu sunt discuții , se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru .
Se trece la punctul 14 al ordinei de zi : diverse .
Nu mai sunt discuții .
Ședința se declară închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BARBU VASILE MIHAIL

ÎNTOCMIT, SECRETAR,
CHIRAN NICULINA

