ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi , 29.09. 2016 in cadrul şedinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Daia , care a fost convocat prin convocarea nr. 4941 / 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 :Penciu Al-dru, Mande Valentin, Croitoru
Daniel, Văcăruș Tudor, Iorga Mariana,Toma Constantin, Pichiu Aurel, Gheța Cosmin, Matei
Florea, Neaga Nelu Dumitru , Bugean Marian , ș. a.
Se declară ședința deschisă .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a
consiliului local din 31.08.2016 .
După prezentare nu sunt obiecții , se supune la vot procesul-verbal si se aprobă cu 11
voturi pentru .
Înainte de a se prezenta ordinea de zi, se solicită modificarea acesteia , în sensul că,
proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 20.000 lei pentru ziua de 14
oct.,,Sfînta Parascheva,, ziua comunei Daia este retars de inițiator și înlocuit cu proiectul de
hotarare privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 100 lei pentru fiecare familie care
împlinește 50 de ani de căsătorie , în anul 2016 de ziua comunei Daia pe 14 octombrie ,, Sfînta
Parascheva,,

Se supune la vot modificarea ordinei de zi și se aprobă cu 11 voturi pentru .

.
Se prezintă ordinea de zi :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr. 8/ 28.07.2016 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia , județul Giurgiu -inițiator primarul

comunei Daia
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui premeiu în sumă de 100 lei pentru fiecare
familie care împlinește 50 de ani de căsătorie , în anul 2016 de ziua comunei Daia pe 14
octombrie ,, Sfînta Parascheva,, -inițiator primarul comunei Daia
4.Proiect de hotărâre privind privind alocarea unor sume Parohiilor de pe raza

comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.27/ 2015 privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat -inițiator primarul comunei Daia
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului arabil aflat în domeniul
privat al Comunei Daia , județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia

7 .Diverse -Referatul de legalitate al Instituției Prefectului -Județul Giurgiu nr.12251/
2016
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 rectificarea HCL
nr. 8/ 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei
Daia , județul Giurgiu .
Secretarul comunei Daia prezintă referatul de legalitate al Instituției Prefectului

-

Județul Giurgiu nr.12251/ 2016 .
Nu sunt discuții se supune la vot si se aprobă cu 11 voturi pentru .

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016 .
Se dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta modificările bugetului de venituri și
cheltuieli
al comunei Daia pe anul 2016 .
D-l primar prezintă în ce constă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Daia pe anul 2016 și anume : acordarea unei sume de 3.000 lei pentru fiecare biserică de pe raza
comunei Daia și câte 100 lei pentru fiecare familie care împlinește 50 de ani de căsătorie , în
anul 2016 de ziua comunei Daia pe 14 octombrie ,, Sfînta Parascheva,,

Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care întreabă dacă banii pentru biserici
se acordă pe ,,documente justificative,, ?
Ia cuvântul d-l consilier , Moroacă Ionel , care spune:,, Se stie că, până în 2004
nu se acordau sume pentru cheltuielile de întreținere ale bisericilor , nu e un lucru rău ,
dar de unde se iau banii ?,,
Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9
voturi pentru , 1 vot împotrivă – d-l Dragomir Marius și 1 abținere : d-l Barbu VasileMihail .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi : proiect de hotărâre privind aprobarea
acordării unui premeiu în sumă de 100 lei pentru fiecare familie care împlinește 50 de ani de
căsătorie , în anul 2016 de ziua comunei Daia pe 14 octombrie ,, Sfînta Parascheva,
Ia cuvântul d-l consilier Moroacă Ionel , care având în vedere modificarea proiectului de
hotărâre cu privire la organizarea zilei comunei Daia precizează următoarele :,, Pentru
imaginea comunei , ziua comunei era un prilej pentru a ne face cunoscuți. Trebuie doar să știți ce
persoane sa invitati. Este cea de 11 -a editie , ar fi păcat să nu se mai organizeze un astfel de
eveniment.,,

Alte discuții nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9
voturi pentru , 1 vot împotrivă – d-l Dragomir Marius și 1 abținere : d-l Barbu VasileMihail .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi : proiect de hotărâre privind alocarea unor

sume Parohiilor de pe raza comunei Daia .

Nu sunt discuții , se supune la vot si se aprobă cu 8 voturi pentru , 2 împotrivă :
d-l Dragomir Marius și d-l Ivan Petre ,1 abținere:-d-l Barbu Vasile-Mihail .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi : proiect de hotărâre privind modificarea și

completarea HCL nr.27/ 2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat
Nu sunt discuții , se supune la vot si se aprobă cu 9 voturi pentru , 2 abțineri : d-l
Dragomir Marius și d-l Barbu Vasile-Mihail .
Se trece la punctul 6 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 Moroacă Ionel , care spune :,, Nu sunt de acord cu suma de 150

lei / ha/ an, deoarece subvenția de la APIA este de 150 euro/ ha / an. Propun suma de
1.000 lei / ha / an .,,
Ia cuvântul d-l consilier Buzică Mihai , care spune:,, Câte vaci mai sunt ?Trebuie
încurajat cetățeanul și susțin proiectul inițiatorului.,,
Alte discuții nu mai sunt , se supune la vot proiectul de hotărâre al inițiatorului și nu se
aprobă. S-a votat astfel: 5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă:d-l Ivan Petre, Dragomir Marius și
Moroacă Ionel, și 3 abținei : d-l Barbu Vasile-Mihail , Ghidănac Fănel și Tudorache Marin.
Se supune votului și propunerea d-lui consilier , Moroacă Ionel și nu se aprobă. S-a votat
astfel:5 voturi pentru , 6 abțineri : d-l Buzică Mihai, Mihai Petre, Barbu Vasile Mihail, Răbîncă
Ionuț-Lucian, Zlotea Ilie și Tănase Ionel.
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi : diverse .
Ia cuvântul d-l Neaga , care spune :,, Dacă fiecare cetățean ar primi câte 5 ha ar putea
accesa fonduri europene mai mulți cetățeni ai comunei. Trebuie să facem ceva să ajutăm
oamenii.,,
-3Ia cuvântul d-l Moroacă Ionel , care solicită domnului primar ca la următoarea ședință să
prezinte o informare cu datornicii la bugetul local , lista celor care au închiriat, câte animale
dețin, cine, cât și pe ce bază , având în vedere că ,,ați trimis adrese cetățenilor , care au islaz
închiriat , adrese ce pot fi considerate abuz în funcție,,
Ia cuvântul și d-l Bugean Marian , care spune:,, Eu am venit la această ședință să asist. Am și un
cârd de capre și nu am deloc pământ. E păcat pentru cei care muncesc cu sudoare... ,, și eiese din
sală.
Nu mai sunt discuții și ședința se declară închisă.

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