
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

Comuna Daia, județul Giurgiu, șos. București, nr.180, tel/fax: 0246244085, e-mail: 

contact@primaria-daia.ro, CUI 5123675 

Proces-verbal 

al ședinței ordinare din data de 15.05.2019 

 

       Încheiat astăzi, 15.05.2019 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia,  

care se desfășoară la sediul Şcolii nr.1 Daia, domnii consilieri fiind convocați prin dispoziția 

Nr.147/09.05.2019. 

       Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, precum şi următorii salariați din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului: doamna Șotrin Raluca-Nicoleta și dra. Buradel Roxana. 

Doamna secretar comunică faptul că ședința este legal constituită fiind prezenți toți cei 

10 consilieri în funcție și anume: Iordache Nicolae,  Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, 

Ștefan Ion, Tudorache Marin, Buzică Mihai, Stanciu Costica, Dragomir Marius și Mihai Petre. 

 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Bună seara! Vă mulțumim pentru 

prezență, declar ședința deschisă. 

 Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare  din 19 aprilie 2019. Toată lumea 

a primiti materialele, se știe despre ce este vorba. Dacă sunt ceva completări vă rog să le spuneți 

acum. Să supunem la vot. Cine este PENTRU?ABȚINERI? ÎMPOTRIVĂ? 

Se votează procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 8.04.2019 cu un număr  

de 6 voturi PENTRU  (Iordache Nicolae,  Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, 

Tudorache Marin) 

4 ABȚINERI (Buzică Mihai, Stanciu Costica, Dragomir Marius și Mihai Petre). 

 

          Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Înainte de toate, aș vrea să dau 

cuvântul domnului primar care dorește să suplimenteze ordinea de zi cu 2 puncte pe care le-am 

și discutat la comisii. 

        Domnul Primar: În plus față de ordinea de zi mai avem 2 puncte. Unul dintre ele ”Privind 

asigurarea continuității activităţii de colectare și transport a deșeurilor de pe raza comunei 

Daia, judeţul Giurgiu, până la finalizarea de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Management Eficient pentru un Judeţ Curat” a procedurii de delegare a 

serviciului” și al doilea ” Privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Daia, judeţul Giurgiu”. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Supunem ordinea de zi și cu suplimentarea 

pe care domnul primar ne-a propus-o . Cine este PENTRU? ABȚINERI? ÎMPOTRIVA? 

 

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 7 voturi PENTRU.( Iordache Nicolae,  Nitu 

Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, Tudorache MariN, Stanciu Costica) 

3 ABȚINERI (Buzică Mihai, Dragomir Marius și Mihai Petre) 

 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Toate proiectele de pe ordinea de zi au 

aviz favorabil de la comisiile de specialitate. Așa că trecem direct la vot. 
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1. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al comunei Daia, județul 

Giurgiu și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022. 

                                  

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Aveți ceva de adăugat? Dacă nu aveți nimic 

de adăugat trecem la vot. Cine este PENTRU? ABȚINERI? ÎMPOTRIVA?. 

 

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 8 voturi PENTRU.( Iordache Nicolae,  Nitu 

Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, Tudorache Marin, Stanciu Costica si 

Dragomir Marius) 

2 ABȚINERI (Buzică Mihai și Mihai Petre). 

Domnul consilier Buzică Mihai: Ne-am abținut pentru că nu știm despre ce este vorba.  

Doamna Secretar: Nu ați avut materialele la mapă? 

Domnul consilier Buzică Mihai: Păi voiam să pun niște întrebări suplimentare. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Aș vrea să fiți puțini atenți, nu să ridicați 

mâna după o jumătate de oră, să ne trezim că vrem să obiectăm ceva. 

2. Acordarea unui sprijin financiar unității de cult, Parohia Dăiţa din comuna Daia, sat 

Plopsoru, județul Giurgiu.  

Domnul consilier Dragomir Marius: Cât trebuie?  

Doamna Secretar: Câți bani? 7.400,00 lei conform devizului prezentat. 

Domnul consilier Dragomir Marius: Eu zic să ii dăm 15.000,00 lei! 

Doamna Secretar: Nu putem. Banii se dau în baza documentelor justificative, nu poți să 

suplimetezi. Întotdeauna a coincis suma pe care ați dat-o cu documentele justificative. 

Domnul consilier Dragomir Marius: Hai să propunem 15.000,00 lei și in momentul în care 

aduce documentul îi dăm diferența. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Domnule președinte de ședință, vreau să pun și eu o întrebare. 

Proiectul ăsta care îl aveți acum pe ordinea de zi a mai fost supus? 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Am avut și în ședința anterioară. 

Domnul consilier Buzică Mihai: A fost și nu a trecut nu? 

Doamna Secretar: Nu. Și ați citit asta și în materialul de ședință. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Are aviz favorabil? 

Doamna Secretar: Are, a avut de data trecută. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Toate punctele de pe ordinea de zi au aviz 

favorabil! Am spus de la începutul ședinței. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Mai aveți ceva de adăugat la punctul nr.2? 

Domnul consilier Dragomir Marius: Da, eu propun să îi dăm 15.000,00 lei. Să supunem la vot 

propunerea mea. 

Doamna Secretar: Deci, în comisie a primit aviz favorabil în forma aceasta.  

Domnul consilier Tănase Ionel: Domnule președinte, la comisii am dat un aviz… 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Supunem la vot proiectul inițiat de domnul 

primar. 

Domnul consilier Dragomir Marius: A făcut și el un deviz estimativ? 

Domnul Primar: 7.400,00 

Doamna Secretar: Da. Am depus la mapă materialul. Avem factura.  

Domnul consilier Buzică Mihai: I s-a alocat suma de 20.000,00 de lei la parohia Dăița?  

Doamna contabil: Când? Anul trecut? 9.000,00 lei la Dăița în decembrie. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Și a luat banii, da? 

Doamna contabil: Da. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Bun! Atât am vrut să știu! 

Domnul consilier Dragomir Marius: Păi da doamnă dar a schimbat tabla. Ca să termine îi mai 

trebuie 15.000,00 lei. Adică cere acum și peste o lună o să mai urmeze. Îi dăm acum și terminăm. 

Doamna Secretar: Nici nu avem prevedere pentru atât, Marius. Noi suntem pregătiți cu suma 

pe care a cerut-o. El dacă mai are nevoie, face solicitare și vine cu documente. Deci, bugetul a 



fost făcut și prevăzut pentru el încă de luna trecută cu suma asta. Dacă mai face lucrări  mai vine 

și depune documente. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Hai să supunem la vot proiectul nr. 2. Cine 

este PENTRU? ABȚINERI? ÎMPOTRIVA? 

 

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 9 voturi PENTRU.( Iordache Nicolae,  Nitu 

Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, Tudorache Marin, Stanciu Costica. 

Dragomir Marius și Mihai Petre) 

1 ABȚINERI (Buzică Mihai ) 

 

3. Aprobarea executării lucrărilor de decolmatare a unui curs de apă de pe raza comunei 

Daia, judeţul Giurgiu. 

 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Sunt întrebări? 

Domnul consilier Buzică Mihai: Despre ce este vorba? 

Domnul Primar: Pârâul Sirotca, 1,4km  tot satul vechi până la calea ferată, decolmatare pe 

3,00m lățime și  2,00 m adâncime. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Aparține de Apele Române. 

Doamna Secretar: Nu, ne-am interesat, este obligația noastră pentru ce trece prin comună. 

Domnul consilier Mihai Petre: Îți aduci aminte când am vrut să facem intervenție și nu am 

putut din cauza Apelor Române că nu ne-a dat voie? 

Doamna Secretar: Am discutat cu ei. 

Domnul consilier Stanciu Costică: În toată țara, la toate comunele traversate de un pârâu este 

obligatorie decolmatarea. Nu e de primărie, nu e de nimic, e un program clar. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Domnule primar, ce aprobăm noi acum în Consiliul Local? 

Domnul Primar:Nu ați avut în material?  Decolmatarea pârâului! 

Domnul consilier Buzică Mihai: Păi acolo sunt pe proprietățile la oameni.  Adică ceri acordul 

meu ca să intri pe proprietatea altcuiva?  

Doamna Secretar:Trece pârâul ăsta prin curțile oamenilor? 

Domnul consilier Iordache Niculae: Nu. Este vecin. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Restul? La Tite Pîrcălabu? Eu am o propunere ca să fie pe 

legalitate. Trebuia notificați toti proprietarii de teren înainte să luați aprobarea. 

Doamna Secretar: În mod normal și legal, nu cred ca cineva să  aiba o proprietate  pe acest 

pârâu. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Păi doamnă, pe unde intri dacă sunt vecini toți cu pârâul? 

Doamna Secretar: Domnule! Eu nu cred a sunt proprietari cu acte, și facem ce verificare vrei 

dumneata, că cineva are proprietate, Nu încalcă proprietatea nimănui ca să lucreze.  La momentul 

respectiv, dacă există o proprietate pe care trebuie să intre, se verifică actele și îi ia acceptul. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Păi asta trebuia  să luați înainte! 

Doamna Secretar: Nu pot să iau înainte de a se începe lucrarea. Este 1 km jumatate,  notific 

când știu că incep, cand vad pe unde se lucreaza. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Păi da ce doamnă, nu știu consilierii care sunt vechi că a 

încercat și Burlacu să decolmateze pârâul ăla și s-a lovit de un lanț? Dumneata stii? Ai fost acolo 

să vezi despre ce este vorba? 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Haideți să supunem la vot punctul nr.3 de 

pe ordinea de zi. Are aviz favorabil. Cine este PENTRU? ABȚINERI? ÎMPOTRIVA? 

 

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 8 voturi PENTRU.( Iordache Nicolae,  Nitu 

Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, Tudorache Marin, Stanciu Costica si 

Dragomir Marius) 

2 ABȚINERI (Buzică Mihai și Mihai Petre ). 



Domnul consilier Buzică Mihai: Cu mențiunea la ce v-am spus acolo doamna secretar! 

 

4. Aprobarea testării gratuite a unui driver de tip ,,smart night“ în sat Daia, comuna Daia, 

judeţul Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin:  Dacă avem întrebări vis-à-vis de acest 

proiect? 

Domnul consilier Buzică Mihai: S-au pus lămpile înainte? 

Doamna Secretar: În satul Daia pentru care aprobați, nu s-au pus! 

Domnul consilier Buzică Mihai: Cum  nu s-au pus când la mine pe stradă sunt puse lămpi de 

30 wați din proiectul ăsta! Și de la capatul satului până la strada Ghioceilor sunt puse 6 lampi!  

Domnul Primar: Vă lămuresc eu! Lămpile respective, sunt lămpi de test. Le-am pus acolo. 4 la 

tine. Le-am testat, sunt bune, au lumină, o să vină din stâlp în stâlp acum în toată comuna. Nu o 

să fie un stâlp fără bec. Smart Night înseamnă că după 3 ore sau după 5  de cand incepe iluminatul 

scade cu 30% cu 50% iluminatul să facem economie. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin:  Cine este PENTRU? ABȚINERI? 

ÎMPOTRIVA? 

Se votează proiectul de hotărâre în UNANIMITATE 

 

 

5.Aprobarea întocmirii documentaţiei legale necesare realizării obiectivului de 

investiţii ,,Complex multifuncţional sportiv în sat Plopşoru, comuna Daia, judeţul 

Giurgiu”. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin:Sunt întrebări? 

Domnul consilier Buzică Mihai: Da. În Ce constă? 

Domnul Primar: Un complex multifunctional finanțat de CNI care o să cuprindă o bază 

sportivă mare cu dormitoare, cu sală de mese, cu teren de sport unde se vor organiza și 

competiții la nivel national și international  de diferite sporturi în terenul de la Plopșoru, unde 

era terenul de sport. Aici se aprobă întocmirea documetației. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin:  Mai sunt inrebări? Supunem la vot. Cine 

este PENTRU? ABȚINERI? ÎMPOTRIVA? 

Se votează proiectul de hotărâre în UNANIMITATE 

 

6.Arobarea întocmirii documentaţiei legale necesare realizării obiectivului de investiţii 

,,Sală de sport în sat Daia, comuna Daia, judeţul Giurgiu”. 

Domnul Primar: În curtea școlii, aici in față o să fie o sală de sport pentru copii, 102 locuri si 

în spate un teren sintetic tot pentru copii să facă sportul în timpul orelor de educație fizică. Deci 

2 săli. Una aici pentru școală, dedicată școlii, unde vor face elevii lecțiile de educație fizică și un 

complex sportiv unde se vor desfășura antrenamente sportive plus competiții. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin:  Supunem la vot. Cine este PENTRU? 

ABȚINERI? ÎMPOTRIVA? 

Se votează proiectul de hotărâre în UNANIMITATE. 

 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Avem 2 puncte suplimentate: 

1. Asigurarea continuității activităţii de colectare și transport a deșeurilor de pe raza 

comunei Daia, judeţul Giurgiu, până la finalizarea de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Management Eficient pentru un Judeţ Curat” a procedurii de 

delegare a serviciului. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Aveți întrebări? 



Domnul consilier Buzică Mihai: În legătură cu gunoiul. Ce se întâmplă ? 

Domnul Primar: O să se schimbe operatorul și o să mergem pe colectarea din casă în casă.  

Domnul consilier Buzică Mihai: Și din poartă în poartă, s-a modificat tariful? 

Domnul Primar: Tariful din poartă în poartă o să fie 330,00 lei , la platform era 250,00 lei. 

Canitatea din poartă în poartă o să fie sigur, din experetiența operatorului, mai mică cu 50%  

pentru că știți foarte bine, ce e în platform, ce se depozitează. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin:  Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine 

este PENTRU? ABȚINERI? ÎMPOTRIVA? 

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 9 voturi PENTRU ( Iordache Nicolae,  

Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, Buzică Mihai , Stanciu Costică, 

Dragomir Marius și Mihai Petre) 

1 ABȚINERI (Tudorache Marin). 

 

2. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Daia, judeţul Giurgiu; 

Domnul consilier Buzică Mihai: Da-ți-ne și nouă detalii. 

Doamna Secretar: Deci am avut un control de la ISU și a scos în evidență că pe SVSU nu au 

fost făcute la timp, sau trebuie actualizate, mai multe documente și a fost mutate Buradel Roxana, 

care era la agricol ca să pună la punct să finalizeze tot. Deja ea lucrează la documente. A rămas 

vacant locul ei la agricol și având în vedere apropierea alegerilor și proiectele ce se pot accesa, , 

vrem să transformăm în inspector cu experiență în urbanism și amenajarea teritoriulu,  postul de 

referent care este pe studii medii. 

Domnul consilier Buzică Mihai: Deci se mai creează un post? 

Doamna Secretar: Nu se creează, nu avem voie pentru că suntem  cu posturile exact cum sunt, 

numai că pe unul vacant am mutat un funcționar  și cel care a rămas vacant îl transformăm pentru 

studii superioare pe domeniul urbanism, amenajare teritoriu, cu un salariu mai mic pe o perioadă 

de un an, adică din punct de vedere bugetar nu creste efortul financiar. 

Domnul președinte de ședință Tudorache Marin:  Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine 

este PENTRU? ABȚINERI? ÎMPOTRIVA? 

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 9 voturi PENTRU.( Iordache Nicolae,  

Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, Buzică Mihai , Dragomir Marius, 

Tudorache Marin și Mihai Petre) 

1 ABȚINERI (Stanciu Costică). 

 

Nemaifiind alte discuţii domnul președinte declară ședința închisă. 

 

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

 

 

Președinte de ședință,                                                                         Secretar,                                                                                             

Tudorache Marin                                                                           Brebenel Aurelia                                                                                                             

 

 

 

  


