ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

PROCES VERBAL
Incheiat azi 15.11.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al
comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 6415/2017.
Participă 10 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia, lipsă fiind
Barbu Vasile-Mihail.
Participă de drept primarul, viceprimarul, persoana care ține locul
secretarului comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45/2017, Șotrin
Raluca-Nicoleta, inspector în aparatul de specialitate al primarului, Hulea
Felicia, director școala gimnazială nr.1 daia și Iordache Viorica, consultant
achiziții.
Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia: Nitu Bogdan,
Mărciulescu Dumitru, Răbîncă Gabriel-Ulise, Răbîncă Ștefan , Mareș Florea,
Petre Simona, Barbu Mario, Șerban Alexandru.
Dl președinte de ședință declară ședința deschisă și dă cuvântul
persoanei care ține locul secretarului comunei Daia să citească procesulverbal al ședinței ordinare din luna septembrie 2017.
Înainte de a da citire procesului verbal al ședinței din luna octombrie
persoana care ține locul secretarului comunei Daia, aduce la cunoștința
consilierilor locali, adeverința medicală a dlui consilier Barbu Vasile-Mihail,
depusă la primărie în data de 14.11.2017, de dna Barbu Daniela, soția acestuia.
Dl primar solicită Comisiei juridice ca după încheierea ședinței să se
deplaseze la domiciliul acestuia pentru a constata dacă acesta se află la
domiciliu.
După citirea procesului verbal, nu sunt discuții, se supune la vot si se
aprobă cu 9 voturi(Zlotea Ilie se abține fiind lipsă la ședința din luna
octombrie).
Dl președinte de ședință dă cuvântul dlui primar să citească ordinea de
zi.
Dl primar prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
așa cum rezultă din devizul general,
pentru obiectivul de
investiții„Modernizare DC 95, com.Daia, sat.Plopșoru, jud.Giurgiu inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Daia, com.Daia, jud.Giurgiu” -

inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții„Reabilitare și
consolidare, construcții grup sanitar și centrală termică la Grădinița
nr.2 Plopșoru, com.Daia, jud.Giurgiu” - inițiator primarul comunei
Daia;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al com.Daia pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia;
5. Proiect de hotărâre privind realizarea achiziției pentru încheierea
contractului de prestari servicii de deszăpezire pentru sezonul rece:
decembrie 2017-martie 2018- inițiator primarul comunei Daia;
6. Proiect de hotărâre privind apărarea intereselor comunei Daia în fața
instanțelor de judecată - inițiator primarul comunei Daia;
7. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei și statului de
funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, județul
Giurgiu- inițiator primarul comunei Daia;
Diverse
Inainte de a se supune la vot, dl primar cere suplimentarea ordinei de zi, cu
proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei, în vederea acordării
cadourilor de Crăciun pentru preșcolarii și elevii din comuna Daia.
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă și se aprobă în
unanimitate de cei 10 consilieri prezenți.
Se trece la primul punct al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din devizul
general, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 95, com.Daia,
sat.Plopșoru, jud.Giurgiu.
Ia cuvântul dl primar și prezintă proiectul„Modernizare DC 95, com.Daia,
sat.Plopșoru, jud.Giurgiu”, cu precizarea că la acest proiect a intervenit o
problemă privind obtinera avizului de la CNAIR, respectiv la intersecția cu
DN5, la benzinărie. Când și-au luat aceștia avizul de la CNADR, și au executat
banda de decelerare pentru intrarea la benzinărie, au precizat că strada
Cireșului nu iese la DN5, dar corect era să spună că Drumul Comunal 95 iese
la DN5.Motiv pentru care trebuie găsite alternative pentru obținerea acestui
aviz in vederea depunerii proiectului la minister.
Drept pentru care se încearcă alternative, cu sens giratoriu sau acces în
banda de decelerare.
Domnii consilierii susțin varianta cu sensul giratoriu că, ar fi mai ușor de
intrat în sat.
Nu mai sunt alte discuții, se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul
de investiții „Reabilitare /Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Daia,
com.Daia, jud.Giurgiu”.

Ia cuvântul dl primar și prezintă acest proiect, cu tot ce include a se
executa la Școala Gimnazială nr.1 Daia.
Dl consilier Buzică M. întreabă dacă a menționat și împrejmuire pentru
curtea școlii.
Primește răspuns de la dl primar, care îi spune că pentru Școala Daia
este prevăzută și împrejmuirea.
Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă în unanimitate de cei
10 consilieri prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și centrală
termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, com.Daia, jud.Giurgiu”.
Dl primar prezintă acest proiect cu ce lucrări va conține, pe lângă
consolidare și reabilitare se va construi și spațiu pentru toalete și centrală
termică.
Alte discuții nu sunt, se supune la vot și se aprobă în unanimitate de cei 10
consilieri prezenți.
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 2017.
Dl primar prezintă proiectul și precizează capitolele unde au avut loc
rectificări (învățământ, reparații iluminat și montat luminițe penrtu sărbători,
pentru achitarea facturilor de gunoi, acordarea de cadouri pentru copii) și s-a
modificat lista de investiții și anume: freză, remorcă auto, stingătoare.
Alte discuții nu sunt, se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind realizarea
achiziției pentru încheierea contractului de prestari servicii de deszăpezire
pentru sezonul rece: decembrie 2017-martie 2018.
Dl primar le face cunoscut consilierilor că deja este târziu și trebuie
încheiată achiziția pentru încheierea contractului de prestari servicii de
deszăpezire pentru sezonul rece: decembrie 2017-martie 2018.
Alte discuții nu sunt, se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi .
Se trece la punctul nr.6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
apărarea intereselor comunei Daia în fața instanțelor de judecată .
Dl primar prezintă că sunt mai multe procese pe rol pentru a recupera
prejudiciile create( podețe, gard Grădinița Plopșoru, Alimentarea cu apă,
Consolidare drumuri)și pentru acestea avem nevoie de avocat pentru a ne
apăra interesele la instanțele de judecată.
Dl Buzică M. întreabă dacă se va lua un cabinet de avocatură sau mai
multe.
Răspunde dl primar că se va lua un singur cabinet de avocatură.
Alte discuții nu mai sunt și se aprobă cu 9 voturi pentru și o abținere dl
Dragomir M.
Se trece la punctul nr.7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
completarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al
primarului comunei Daia, județul Giurgiu.

Prezintă dl primar anexa nr.17 la Ordinul Prefectului 157/2017 unde sunt
prevăzute 2 posturi de șofer pentru microbuzul școlar, motiv pentru care se
completează organigrama și statul de funcții al Primăriei comunei Daia, și
necesitatea angajării șoferului pe microbuzul școlar.
Alte discuții nu sunt și se aprobă cu 10 voturi
Se trece la punctul nr.8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea
sumei de 10.000 lei, în vederea acordării cadourilor de Crăciun pentru
preșcolarii și elevii din comuna Daia .
Nu sunt discuții și se aprobă în unanimitate de cei 10 consilieri prezenți.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi: Diverse și dl președinte de
ședință solicită înscrierea la cuvânt.
Ia cuvântul dl primar și face informări consilierilor despre lucrările pe care
intenționează să le efectueze, după cum urmează:
-procurarea de mobilier pentru biroul primarului,
- montarea de oglinzi sub pasaj unde există unmare perisol de accidente
- procedură pentru montare camere în comună
-procurare buldoexcavator
Dl primar amintește din nou Comisiei juridice să se deplaseze la domiciliul
dlui consilier Barbu Vasile-Mihail.
Dl Mărciulescu ia cuvântul și menționează că se fac în continuare ilegalități
în primărie(lipsa pe pagina de internet a diverselor documente).
Dl primar arată că poate mai sunt și scăpări din motivul lipsei de personal
și volumul foarte mare de muncă și menționează că sunt persoane care stau
peste program pentru a rezolva problemele de serviciu.
Dl Mărciulescu revine cu întrebarea dacă a fost înaintată adresă către DSP
pentru analiza apei la fântânile din comună.
Nu mai sunt alte discuții și ședința se declară închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.
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