
COMUNA   DAIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DAIA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi ,  31.08 .2016 in cadrul şedinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Daia ,

care a fost convocat  prin convocarea nr. 4501  /  2016
Participă 10 consilieri din cei 11  care compun C.L.Daia ( absent  învoit : d-l consilier

Barbu Vasile Mihail   ) .
Participă de drept primarul , viceprimarul , și secretarul comunei Daia.
Particip d-na Anin Ileana , cetățean al comunei Daia .
Se declară ședința deschisă .
Se dă cuvântul secretarului pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a

consiliului local din 28 .07.2016 .
După prezentare , se supune la vot  procesul-verbal al ședinței ordinare  a consiliului

local din 28 .07. 2016 .si se aprobă cu 8  voturi pentru și 2 abțineri : d-l Tănase Ionel și Ghidănac
Fănel , deoarece nu au participat la acea ședință .

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 și având în vedere faptul că, președintele ales în cadrul ședinței de constituire a
consiliului local lipsește de la această ședință și era și ultima lună în care își exercita
atribuțiile de președinte :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președinteului de ședință - inițiator primarul comunei
Daia

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 10  voturi pentru .
. Se prezintă ordinea de zi  :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președinteului de ședință - inițiator primarul comunei
Daia
2.Proiect de hotărâre privind privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Daia pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia
3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.43/2008 privind  atribuirea de denumiri
strazilor din comuna Daia, județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia
4.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
Giurgi u-inițiator primarul comunei Daia
5. Diverse .

Se supune la vot ordinea de zi , cu suplimentarea propusă și se aprobă cu 10 voturi
pentru .

Se trece la primul punct al ordinei de zi :proiect de hotărâre privind alegerea
președinteului de ședință .

D-l Mihai Petre îl propune pe d-l consilier , Zlotea Ilie.
D-l Dragomir Marius îl propune pe d-l Moroacă Ionel .
Alte propuneri nu mai sunt se supune la vot prima propunere și se aprobă cu 9 voturi

pentru și 1 abținere : d-l Zlotea Ilie .
Având în vedere votul sus exprimat cea de a doua propunere nu se mai supune la

vot .
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 .
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Ia cuvântul d-l Ivan Petre , care întreabă  :,, Proiectul cu apă nu se mai termină ?,,
Răspunde d-l primar :,, Dorim să terminăm acest proiect .,,

Nu mai sunt discuții , se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat și se
aprobă cu 10 voturi pentru .

Se trece la  punctul 3  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 Tudorache Marin , care spune :,, În orice proiect o stradă cu ...,.,
Nu mai sunt discuții , se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat și se

aprobă cu 10  voturi pentru .
Se trece la  punctul 4  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 .

Ia cuvântul d-l Dragomir Marius  , care spune :,, Va trebui să angajați o persoană
competentă ,,
Ia cuvântul d-l Ivan  , care întreabă  :,,De ce nu poate fi d-l viceprimar  în locul
consilierului propus.,,

Răspunde d-l primar :,, Deoarece are alte atribuții .,,
Nu mai sunt discuții , se supune la vot  proiectul de hotărâre prezentat și se aprobă

cu 10  voturi pentru .
Se trece la  punctul 5  al ordinei de zi : diverse .
Ia cuvântul d-l Moroacă Ionel , care întreabă dacă ,, s-a recuperat Dacia primăriei ?,,

Totodată dumnealui semnalează faptul că  ,, nu se face prezența autorității locale privind
salubrizarea comunei  , încă mai sunt persoane care cară gunoiul  , d-l viceprimar să-i
urmărească .     Nu mă declar muțumit ,,

Ia cuvântul d-l Buzică Miahai , care spune :,, Nu se poate face niciun demers ? Când vor fi
aduse pubelele? În oraș se ridică gunoiul din poartă în poartă . Eu vă spun că gunoiul s-a depozitat
deja lângă platforme.,,

Ia cuvântul d-l Moroacă Ionel , care spune că, iluminatul public , în satul vechi, nu era
aprins la 20,30 . În satul Daia trebuie aprins iluminatul mai devreme , deoarece avem drum național

. Răspunde d-l primar :,, S-au montat automatizari și se aprinde la 20,30 .
Ia cuvântul d-l Tudorache Marin , care spune:,, Avem străzi , care nu au becuri și vorbim

despre ora la care se aprinde  iluminatul.,,
Răspunde d-l primar :,, Îmi doresc un proiect  cu finanțare și să putem schimba toate

becurile . Vom pune becuri , dar trebuioe să știu și unde nu funcționează .,,
Ia cuvântul și d-na Anin Ileana ( cetățean al comunei Daia ) :,, Am venit cu 2 probleme. Cu

iluminatul și , să încercați domnule primar să dați drtumul la apă, foarte mulți părinți vorbesc . Eu
am 65 de ani, aici m-am născut și am băut apă de la fântâna de lângă primărie , iar acum datorită
lui Mareș nu mai funcționează . Domnule primar vreți să mă ocup eu de treaba asta ? Aduc și
televiziunile . A doua problemă , vroiam să știu dacă ați văzut proiectul la introducerea apei , de
când era Moroacă, Barbu ne-a trimis la plimbare , l-am susținut, gurile rele spun că proiectul acela
prevede că la fiecare familie în parte , trebuiau cișmele. Domnul Moroacă e consilier . ,,

Răspunde d-l Moroacă Ionel ,, S-a renunțat la cișmelele stradale erau o sursă de
fraudare.Chiar dacă aveați cișmea la poartă tot nu vă puteați racorda decât din rețeau principală.,,

Nu mai sunt discuții și ședința se declară închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ÎNTOCMIT, SECRETAR,
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