
 

JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

PROCES VERBAL 

 

 Incheiat azi 30.03.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 1928/2017. 

 

 Participă 9 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia (absenți 

nemotivați: Tănase Ionel si Dragomir Marius). 

 Participă de drept primarul, viceprimarul, persoana care ține locul 

secretarului comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45 /2017și d-na 

contabil Șotrin Raluca-Nicoleta. 

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

Mareș Florea, Nitu Bogdan, Neaga Teodora, Rabinca Gabriel-Ulise, Lincă 

Adrian și Sima Dumitru . 

 Dl președinte de ședință declară ședința deschisă și dă cuvantul 

persoanei care ține locul secretarului comunei Daia să citească procesul- 

verbal al  ședinței ordinare din luna februarie 2017 . 

 După citirea procesului verbal, ia cuvântul dl consilier Moroacă Ionel 

care întreabă:„ numele consilierului Dragomir Marius a fost citit greșit, 

Dragomir Mihai sau așa este scris?” și afirma ca dumnealui  nu i-a făcut 

observație dlui consilier Barbu Vasile-Mihail pentru întârziere. 

 S-a rectificat prenumele consilierului Dragomir Marius, cum este corect. 

 Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă în unanimitate . 

 

 In continuare se prezintă ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Daia  pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului 

local al comunei Daia, rezultat la finele anului 2016, ca sursă de 

finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017- inițiator 

primarul comunei Daia; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a 

bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 2016-inițiator 

primarul comunei Daia; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.9/2017 privind avizarea 

rețelei școlare  pentru anul școlar 2017-2018  -inițiator primarul 

comunei Daia; 

5.  Diverse 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 



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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia  pe anul 2017. 

Dl primar dă cuvâtul d-nei contabil, Șotrin Raluca-Nicoleta să prezinte acest 

proiect de hotărâre. 

D-na contabil, prezintă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Daia  pe anul 2017. 

Ia cuvântul dl consilier Moroacă Ionel care întreabă:„mai funcționează 

echilibrul între bugetele de venituri și cheltuieli?” 

Răspunde dna contabil:„da, de aceea este și proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia, rezultat la 

finele anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

în anul 2017”. 

Dl consilier Moroacă Ionel: „există diferență sau sunt două totaluri pentru 

venituri?” 

Dna contabil:„ nu sunt două totaluri” 

Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă în unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia, rezultat la finele 

anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 

2017. 

Dl primar dă cuvâtul d-nei contabil, Șotrin Raluca-Nicoleta să prezinte acest 

proiect de hotărâre. 

D-na contabil, prezintă excedentul bugetului local al comunei Daia, rezultat 

la finele anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare în anul 2017. 

D-na contabil menționează„ la cap.84 din lista de investiții, se va 

trece ,,cofinanțare pentru modernizare străzi în comună și pt canalizare cu 

obținerea avizelor necesare,” 

Dl consilier Moroacă Ionel:„foarte bine că s-a făcut această precizare” 

    Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă cu 8 voturi pentru și o 

abținere dl consilier Barbu Vasile-Mihail. 

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

contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe 

anul 2016. 

Dl primar dă cuvâtul d-nei contabil, Șotrin Raluca-Nicoleta să prezinte acest 

proiect de hotărâre. 

Dna contabil, prezintă contul anual de execuție a bugetului de venituri și 

cheltuieli al com.Daia pe anul 2016. 

Ia cuvântul dl consilier Moroacă Ionel:„era bine de prezentat separat pe 

perioada dlui Barbu până la alegeri și perioada dlui Șerban  după alegeri” 

Dl Moroacă:„ce reprezintă suma …fântână/spații verzi? 

Dna contabil: „sunt două obiective diferite: Reabilitare cișmea publică și 

Amenajare spații verzi” 



Dl primar face precizarea că este vorba de terenul de la fântâna din Dăița. 

Dl Moroacă:„ mi se pare o sumă mare pentru această lucrare” 

Dl Barbu:„mi se pare că suma la Parc Plopșoru a fost mai mare decât la 

Dăița” 

Dl Moroacă:„ nu se compară și lucrarea de la Parc Plopșoru a fost 

realizată cu fonduri de la  AFM, iar această lucrare este realizată cu bani de la 

bugetul local, banii comunei”. 

Dl Moroacă:„ la cap.cultură ce reprezintă?” 

Dna contabil:„ teren sport(PT+realizare)” 

Dl Buzică:„să ni se prezinte cât s-a plătit de dl primar actual și cât de fostul 

primar, pentru teren de sport, fântână și spații verzi” 

Dna contabil: „la ședința următoare” 

Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă în unanimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

HCL nr.9/2017 privind avizarea rețelei școlare  pentru anul școlar 2017-2018. 

Prezintă dl primar modificarea HCL nr.9/2017 privind avizarea rețelei 

școlare  pentru anul școlar 2017-2018. 

După prezentare nu sunt discuții se supune la vot proiectul prezentat și se 

aprobă cu 9 voturi pentru. 

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

Dl președinte de ședință solicită înscrierea la cuvânt. 

Ia cuvântul dl  consilier Moroacă Ionel.„felicit contabila pentru modul cum 

s-a pregătit”. 

Ia cuvântul dl primar care face informare Consiliul local cu lucrările pe 

care urmează să le efectueze, și anume: 

1. Arhiva de mutat și arhivat documentele; 

2. Servicii de consultanta in vederea instruirii si implementarii 

Controlului Intern Managerial 

3. Expertiză la lucrarea de Alimentare cu apă a localităților Daia și 

Plopșoru 

4. Expertiză la drumuri 

5. Expertiză la DC95 

Se vor cheltui sume mari dar sunt necesare. 

Dupa informarea d-lui Primar cu aceste subiecte de la punctul de pe 

ordinea de zi ,,Diverse” intre consilierii prezenti s-au nascut discutii  vis-a-vis de 

efectuarea acestor expertize, mai exact pe tema ce s-a facut si ce nu s-a facut cu 

privire la lucrarile aferente proiectelor ,, alimentare cu apa a localitatilor Daia 

si Plopsoru”, ,,Drumul comunal DC 95”,  celelalte strazi din comuna, dar si 

cheltuielile efectuate pentru realizarea proiectului de spatii verzi, fantana si teren 

de sport in satul Plopsoru.  

Dl consilier Barbu:„primii 2 ani au fost grei pentru mine” 

Dl consilier Moroacă:„ți-am lăsat proiecte …” 

Dl Tudorache:„drumurile sunt distruse” 



Dl primar:„la drumuri s-a efectuat PT cu piatră spartă, s-a modificat PT 

prin dispoziție de șantier cu beton concasat” 

Dl Barbu:„ pentru a realiza o suprafață mai mare” 

 Dl primar: „dacă lucrarea la drumuri a fost corectă și materialul este bun, 

atunci Curtea de conturi de ce a lăsat măsuri și ISC a dat amendă?” 

Dl Moroacă:„trebuia văzut și conflictul de interese” 

Dl Moroacă:„face precizarea că la proiectul de alimentare cu apă a fost 

contestat la CNSC de două ori și a câștigat pentru că proiectul a fost bun” 

Dl Barbu:„îți pare rău că m-am descurcat?” 

Dl Barbu:„materialul a fost luat de la fabrica de case, am avut la bază un 

proiect și un diriginte de șantier și cu bani de la bugetul local” 

Dl Buzică: „ai schimbat becurile bune puse de Moroacă și ai pus becuri 

foarte slabe” 

Totodata, dl primar prezinta citatia primita de la Judecatoria Giurgiu 

avand ca obiect emiterea unei ordonanta de plata urmare a depunerii cererii de 

chemare in judecata de catre SC BTM Construct SRL. 

 Dl. primar face si o mica descriere a acestui dosar pe baza documentelor 

atasate citatiei, facturi emise de BTM Construct SRL  în iunie 2016, semnate de 

primire de fostul primar Barbu Vasile, fără documente justificative pentru plata 

acestora, fără referat de necesitate, neavând contract și proces verbal de recepție 

înregistrate în primărie.  

Dl Barbu:„ cum să nu fie asa ceva în primărie” 

Dl primar arată un proces verbal atasat cererii de chemare în judecată dar 

este neînregistrat în primărie. 

Dl Moroacă:„ a existat un proiect de hotărâre pentru oportunitate” 

 Având în vedere cele de mai sus, dl primar  solicită dlui consilier Barbu,  

lămuriri cu privire la solicitarea pe perioada mandatului său a sumei de bani 

catre MDRAP pentru finalizarea lucrărilor în cadrului proiectului de alimentare 

cu apă, respectiv neconcordanta între valoarea proiectului și sumele solicitate 

către MDRAP in cadrul contractului de finantare privind această lucrare.  

 Dl. Primar face mentiunea ca suma solicitata pentru finalizarea proiectului 

a fost mai mica fata de valoarea proiectului, iar din discutiile purtate cu 

reprezentantii MDRAP a rezultat faptul ca această situatie s-a născut urmare a 

faptului că în ultimul act adițional la contractul de finanțare, nu a mai fost 

solicitată nicio sumă de bani pentru finalizarea proiectului.   

 Dl Barbu:„nu este adevărat, eu am solicitat banii necesari” 

 Dl primar:„există act în primărie semnat de tine” 

 Dl Barbu:„nu este semnătura mea” 

 Dl primar:„ nu s-a respectat graficul de execuție a lucrărilor, s-au plantat 

mai întâi pomii, iar cetățenii mă întreabă de apă, oamenii vor apă, este necesar 

să facă expertiză în acest sens” 

 Dl primar:„ referitor la contractul cu dl Tincu, a fost semnat de fostul 

primar pe o perioadă de 3 luni cu prelungire la un an”  



 Dl primar:„datorită postărilor pe facebook în spațiu public apărute în 

ultima perioadă, acestea făcând referire la mine și familia mea, mă simt 

amenințat și voi face sesizări organelor abilitate pentru a lua măsuri” 

 Dl Tudorache:„dl Barbu în decembrie 2015 ați spus că vom avea asfalt pe 

DC95 în cel mai scurt timp, de ce nu s-a asfaltat?” 

Dl Ivan:„dacă ne certăm așa în continuare, vor trece 4 ani și nu facem 

nimic pentru comună” 

 Urmare a acestor numeraose discutii, dl consilier Moroaca Ionel propune 

intocmirea unor Poiecte de Hotarari privind realizarea expertizelor . 

 Dl primar:„de la dl Moroacă au mai rămas proiecte, dar de la dl Barbu 

nimic” 

Dl primar:„dlor foști primari, de ce nu există planuri parcelare?” 

Dl Moroacă:„nu a fost pe lista de priorități” 

 Dl Buzică:„să i se facă adresă dlui Ghidănac Dumitru , să rezolve DE de 

la canal, că a devenit impracticabil din cauza gânieților depozitați” 

Ia cuvântul dl prof.Burlacu Decebal, fost viceprimar, care prezintă aspecte 

din mandatul dlui de viceprimar și că a lăsat la terminarea mandatului mai multe 

dosare cu situația islazului, a terenului închiriat și a chiriilor încasate. 

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, 

 

TUDORACHE MARIN     ȘTEFAN ELENA 

  

 

 

 
 

 
 


