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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 
 

PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi 29.01.2018, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Daia, 

domnii consilieri fiind invitaţi prin convocarea nr. 432/22.01.2018. 

 
Participă   de   drept   primarul,   viceprimarul,   secretarul comunei Daia, precum şi 

următorii salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Șotrin Raluca-Nicoleta, 

Covei Mariana, Păun Ioana și Vasile Gabriel. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi următorii consilieri: Buzica Mihai, 

Dragomir Marius, Ghidanac Fanel, Ivan Petre, Mihai  Petre, Nitu Petre, Stancu Florin, Tănase 

Ionel, Tudorache Marin, precum și domnul Păun Alexandru Radu Marian, membru supleant pe 

lista PNL care urmează să fie validat. 

Lipsește, din motive de sănătate, domnul consilier Zlotea Ilie. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Tănase Ionel care declară ședința deschisă . 

Dl Tanase I.: Asa cum am convenit de la sedinta anterioara, procesul verbal l-am primit 

la mapa si astfel nu-l mai citim, asa s-a hotarat la sedinta de data trecuta astfel incat vom trece 

la votarea procesului verbal anterior. Cine este pentru? 

Dl Tudorache M.: Domnule presedinte daca imi dati voie, in legatura cu procesul 

verbal, nu este trecut pe ordinea de zi si ar trebui sa suplimentam ordinea de zi cu inca un 

proiect de hotarare. 

Dna secretar: Ce anume nu este trecut pe ordinea de zi? 

Dl Tudorache M.: Procesul verbal nu este pe ordinea de zi! 

Dna secretar: Nu l-ati avut la mapa? Procesul verbal l-ati avut la mapa, ca procedura 

vorbind. 

Dl Tudorache M.: Da, ca procedura vorbim si dumneavoastra trebuia sa-l treceti aici! 

Dna secretar: Dar cum sa-l trec daca acesta este obligatoriu in desfasurarea sedintei! 

Dispozitia cuprinde doar proiectele de hotarari. In cadrul sedintei, ca procedura, se face 

prezenta, se constata cine este si cine nu este, se supun aprobarii proiectele de hotarare, 

dumneavoastra va formulati obiectiunile, se trece la citire. Nu o sa gasiti nicaieri in tara aceasta, 

pentru ca nu este proiect de hotarare citirea procesului verbal! 

Dl Tudorache M.: Am urmarit si am vazut in multe institutii! 
Dna secretar: Deci, nu are cum sa fie proiect de hotarare citirea procesului verbal! 

Dumneavoastra acum imi spuneti cu ce sa-l completez si completez, nu este nici o problema. 

Dl Ivan P.: Ce am vorbit nu este in procesul verbal! 

Dna secretar: Tocmai de aceea, imi spuneti acum, nu este nici o problema! Completez 

cu tot ce spuneti dumneavoastra, aceasta va fi nota de completare, asta nu este nici o suparare, 

imi spuneti acum fiecare ce doriti! 

Dl Ivan P.: Sunt lucruri importante care au fost omise in procesul verbal. Exact ce am 

vorbit eu nu s-a trecut in procesul verbal, intre consilieri ce s-a vorbit, nu este trecut in procesul 

verbal. 

Domnul Tanase I.: Deci pana la urma ar fi normal sa citim procesul verbal in fiecare 

sedinta! 

Domnul  primar:  Nu  este  nevoie!  Fiecare  a  primit  materialele,  au  citit,  daca  au 

completari, unde, la ce punct? 

Dna secretar: Referitor la domnul Câțu nu? 
Dl Ivan P.: Nu, nu! 

Dl primar: Spuneti ce trebuie completat! Doamna trebuie sa-si noteze dupa care votam 

cu notificarile respective si ramane asa! 

Dl Ivan P.: Daca a fost inregistrat? Deci aveti tot inregistrat! 
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Dna secretar: Da, deci asa este, eu asa am reusit sa redactez, mi-a fost foarte greu, o sa 

reanalizez si o sa gandesc altfel structura, nu este un lucru nefiresc ca eu sa nu consemnez totul, 

tocmai de aceea si dumneavoastra imi spuneti cu ce trebuie sa completez. 

Dl Ivan P.: Asta este oglinda noastra, a sedintei, daca eu propun ceva si nu este scris in 

procesul verbal eu am spus degeaba. 

Dna secretar: Deci imi spuneti exact ce am omis in procesul verbal! 

Dl Ivan P.: Deci eu am luat cuvantul la sedinta si exact…cateva cuvinte mi-ati pus in 

procesul verbal, restul ramane inregistrat. 

Dna secretar: Spuneti dumneavoastra ce nu am scris eu in procesul verbal! 

Dl primar: Sunt lucruri importante care au fost omise in procesul verbal? Si nu ne 

referim aici la 3 cuvinte. Spuneti daca aveti ceva de completat la procesul verbal ca sa nu mai 

intarziem. 

Dl Buzica M: Eu am fost cu propunerea sa nu mai pierdem timpul sa citim atata material 

pentru ca daca l-ati pus la mapa… dar cu rugamintea ca acest proces verbal…..exista o 

stenograma, la orice insitutie a statului. 

Dna secretar: Eu nu am asa ceva, nu avem stenodactilograf! 

Dl Buzică M.: Ma lasati sa vorbesc? 

Dna secretar: Va las! 

Dl Buzică M.: Deci am spus sa printati ce este esential, deci fiecare consilier cand i-a 

cuvantul si spune, ce este pe sufletului lui sa spuna sau ce ii pune lumea bube vorbe in gura si 

daca era asa nu se mai ajungea la discutia asta. Scurt, fiecare consilier, Buzica l-a intrebat pe 

domnul primar despre….la buget… Nu este mentionat, domnul Ivan si-a pus problema lui cu 

preotul, cu ce a vrut, sau Tudorache, sau cine a vrut. Este simplu ca buna ziua! Ceea ce a 

discutat fiecare punctual ii treceti in dreptul lui si nu mai facem atata maculatura. 

Dl primar: Dar spuneti ce s-a omis, ce nu va convine? Spuneti, ca doamna sa poata sa 

noteze, ca sa nu ia tot procesul verbal de la capat sa mai piarda inca o zi. 

Dl Buzica M.: Deci cel care a luat cuvantul …punctual sa spuna. Am luat cuvantul si 

am pus vreo intrebare, in acelasi timp si raspunsul dumneavoastra ca primar, care sa se 

regaseasca in procesul verbal, noi suntem trasi la raspundere pentru tot ce vorbim aici, procesul 

asta verbal il puneti pe site-ul primariei si toata lumea o sa vada. 

Dna secretar: Da, am inteles, o sa reiau si o sa am ajutoare pe viitor ca sa nu se mai 

intample astfel de situatii. 

Dl Buzica M: La capitolul asta am o propunere pentru ca s-a mai discutat si nu s-a 

....domule primar am o rugaminte: luati un reportofon si da-ti-l lu doamna secretara. 

Dl primar: Da, avem reportofon, este al primariei iar dansa face procesul verbal dupa 

ce asculta inregistrarea din reportofon. 

Dl Buzică M.: Sa nu mai existe discutii cu fiecare ce a zis. 

Dna secretar: O sa iau masuri si o sa refac procesul verbal cum s-a discutat, m-am gandit 

deja si o sa stiu ce am de facut astfel incat sa fie absolut totul scris, o sa mai iau un ajutor din 

primarie, imi asum. Domnule Buzica, stiu ca la dumneavoastra ați punctat foarte bine la buget. 

Vreti sa le scriu pe toate? Adica dumneavoastra vreti ca sa reiau toate punctele din buget si sa 

le redactez? Foarte bine, asta am sa fac! 

Dl Tănase I: Mai sunt completari? 

Dl Tudorache M: Am adus la cunostinta domnului primar despre acea stare a drumului 

care leaga valea cu dealul pentru care nimeni nu vrea sa ia masura. Daca stam sa ne uitam in 6 

luni de zile in urma, ne uitam la dumul acela si arata jalnic. 

Dna secretar: Va rog, explicati-mi si mie ce inseamna drumul ,,valea cu dealul” pentru 

ca nu stiu si nu am cunostinta. 

Dl Tudorache M: De unde sa stim doamna, ca la noi nu sunt inscriptionate strazile, se 

stie despre ce drum este vorba. 

Dna secretar: Am inteles, dar cum scriu eu in procesul verbal? Dumul ,,valea cu 

dealul”? Adica astept de la dumneavoastra cateva elemente concrete de care ma pot lega. 

Dl Tudorache M: Jumatate din sat se intinde pe aleea Dăiței, leaga strada Consilier 

Marian Toma cu strada Salcâmului, ceva de genul. 
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Dna secretar: Deci aceea ar fi valea cu dealul. 

Dl Tudorache M: Sigur ca da! Acolo avem o problema foarte mare, copiii daca sunt 

neatenti poate sa intre si sa nu mai iasa afara din gaura aia. Nu ati specificat asta in procesul 

verbal si cineva imi tragea atentia. 
Dna secretar: Da, am inteles, asta nu cred ca am specificat pentru ca nu intelesesem de 

,,valea cu dealul”. Am inteles, se rezolva. 

Dl primar: Haideti sa incercam sa trecem mai departe! 

Dl Tudorache M: Suntem de acord cu procesul verbal cu mentiunea de a modifica si 

sa-l redactati asa cum trebuie. 

Dna secretar: O sa-l reiau, o sa ma ajute cineva, vad ce am omis, completez si fac o nota 

de completare la procesul verbal, am retinut! 

Dl Tanase I.: Cine este pentru? Cu completarile de rigoare? Deci cine este pentru 

votarea procesului verbal anterior cu completarile de rigoare?...Deci majoritatea! 

Dna secretar: Câți sunteți? 9! Domnul Zlotea este bolnav, este internat in spital, o sa 

aduca document de acolo. 

Dl Buzica M: Am vorbit cu el, era acasa, apoi mi-a spus ca o sa se duca la spital. 

Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi, cu precizarea completării, conform 

solicitărilor. 

Dl Tănase I.: Dam cuvantul domnului primar pentru a citi ordinea de zi pentru sedinta 

de astazi. Domnule primar, va rog! 

Dl primar: Vă mulțumesc domnule Tănase, va spun si eu bună ziua și bine ati venit! Vă 

mulțumesc ca ați venit, sper să avem un an plin de realizări, să mergem cu toții în aceeași 

direcție și să încercăm să aplanăm micile conflicte care sunt în momentul acesta printre noi, 

asa ca și conducere a primăriei. Ordinea de zi pentru astăzi 29.01.2018 are 13 puncte după cum 

urmează: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI propuse la inițiativa primarului comunei Daia: 
1. Cu privire la validarea mandatului de consilier al domnului Păun Alexandru Radu 

Marian. 

2. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia 

nr.8/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia, 

județul Giurgiu. 

3. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia 

nr.69/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018. 

4. Cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Daia pentru trimestrul IV al anului 2017. 

5. Cu privire la aprobarea utilizării din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la finele anului 2017. 

6. Cu privire la aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia, 

rezultat la finele anului 2017. 

7. Cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, pentru anul 2018. 

8.Cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate în 

proprietatea privată a comunei Daia, județul Giurgiu. 

9. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, a 

listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze 

acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

10. Cu privire la suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru anul 2018. 

11. Cu privire la ieșirea comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu din Asociația de 
Dezvoltare  Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”. 

12.  Cu  privire  la  aderarea  comunei  Roata  de  Jos  la  Asociația  de  Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Iluminat Public Eficient”. 

13. Cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 
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2018. 

II. Diverse. 

 
Dl Tănase I.: Mai există ceva completare la ordinea de zi? 

Dl primar: Spuneti daca mai aveti dumneavoastra completari la vreun proiect de 

hotarare! 

Domnii consilieri: Nu! 

Dl Tănase I.: Deci daca nu mai exista nici un fel de completare supunem la vot ordinea 

de zi. Cine este pentru? Cine se abtine? Cineva impotriva? Nu! Deci trecem mai departe, dam 

citire primului proiect. 

Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi. 
Dl primar: Primul proiect de pe ordinea de zi este ,,Proiectul de Hotarare cu privire 

la validarea mandatului de consilier al domnului Păun Alexandru Radu Marian”. 
Aici v-aș ruga sa ma lăsați să va fac o mica istorioară, ce s-a intamplat cu consilierii 

Partidului National Liberal de la inceputul mandatului. Am constatat acum ca s-a strecurat o 

greseala si am sa va explic imediat despre ce este vorba, cum vad eu lucrurile si sa vedem ce 

solutie gasim. Fiecare partid, fiecare primar, a avut 14 consilieri, 11 plus 3 de rezerva. Cand s- 

a constituit consiliul local in data de 23 iunie 2016, Partidul Național Liberal a venit cu două 

propuneri: numărul 1 si numărul 7. La momentul respectiv era firesc sa intre numărul 1 și 2, a 

venit 1 si 7, fără nicio altă justificare de la locurile 2 pana la 6, fără demisie, fără retragerea din 

sprijinul politic. Am mers mai departe, s-a facut consiliul, am mers asa un an de zile, prin 3 

absențe nemotivate ale domnului Barbu, prezent de față, a fost exclus din consiliu. Partidul 

Național Liberal ne-a trimis o adresa prin care ne spune sa intre consilierul numarul 13, 

impreuna cu demisiile de la 8 la 12. Printre demisiile de la 8 la 12, la 11 este si un domn care 

este in sala, nu stiu daca si-a dat demisia sau nu, este problema dansului. In momentul de fata 

eu consider ca nu este normal sa validam un astfel de consilier dupa numarul 13, pentru ca nu 

stiu ce s-a intamplat nici aici si nu stim daca este in regula ce se intampla la momentul actual. 

Acum dumneavoastra, comisia de validare, cine face parte din comisia de validare? 

Dl Buzica M.: Am si eu o intrebare domnule primar! Da dupa 2 ani de zile nu s-a 

constatat? Deci inseamna ca, consiliul local Daia a functionat ilegal 2 ani de zile pentru ca ce 

este acolo…inseamna ca este grav. Deci noi am functionat doi ani de zile cu hotarari de consiliu 

care nu sunt valabile. Daca acei oameni care nu au nici un document care releva ca i-a retras 

sprijinul politic. Eu stiu ca sunt ,,Stan Patitul” si m-a ras cu totul pana la ultimul. Partidul face 

ce vrea cu tine, te da afara oricand ar vrea. 

Dl primar: Consider ca nu este neaparat problema noastra. La dosarul de sedinta nu 

avem retragerea sprijinului politic a domnilor in cauza, am facut investigatii, am cautat si nu 

avem asa ceva. Mai mult decat atata, persoanele de la numarul 2, de la numarul 4, ne-au cerut 

in scris de ce ele nu fac parte din consiliu? Atat noua cat si Partidului National Liberal. 

Dl Buzică M.: Nu este treaba noastra! Trebuia sa faca contestatie in termen de 30 de 

zile, avea dreptul sa conteste in 30 de zile de la momentul in care a fost validat de cine l-a 

validat. Doamna secretar, vorbim aici pe lege, avea dreptul sa conteste în contencios 

admnistrativ la prefectura si atunci avea tot dreptul, va spun din experienta pentru ca eu am 

urmat toti pasii acestia si nu s-a tinut cont de nimic. Deci noi acum am constatat ca de la 

numarul 7 pana la numarul 12 au demisiile lor. Noi aici, la ce ne-a prezentat doamna secretar 

si in procesul verbal pe care ni l-a înmanat sunt enumerați acesti oameni, noi avem validarea 

partidului. Domnii consilieri care sunt acolo mentionati si considera ca sunt nedreptatiti puteau 

sa faca contestatie in termen de 30 de zile la partid sau noi il validam pe domnul Păun sau cine 

e, dar poate sa atace in contecios administrativ, sa ateste la prefectura ca “sunt nedreptatit” apoi 

prefectura cu aparatul de specialitate juridic sa lamureasca. Noi acum suntem intre ciocan si 

nicovala, practiv partidul l-a validat, noi nu suntem politai sa ii intrebam cine a facut, cine nu 

a facut, e treaba lor, sa raspunda cu capu. 

Dl primar: Sunteti de acord cu mine ca nu putem sa lasam lucrurile asa? Asta este treaba 

partidului, nu este treaba primariei. Partidul nu face legea in Romania si in acest sens sunt niste 

legi. 
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aici! 

Dna Anin: Sa nu transformam sedinta asta intr-un balamuc, suntem prea multi cetateni 

 
Dl Buzică M.: Nu te forta ca ragusesti! 

Dna Anin: Lasa ma nesimtitule, nu ma jigni tu pe mine! Vorbeste frumos! 

Dl Buzică M.: Va rog frumos sa fie consemnat in procesul verbal ca m-a jignit! 

Dna Anin: Dar tu nu m-ai jignit pe mine? Chiar nu iti e rusine? Adica imi spuneti ce sa 

fac, nu? 

Dna secretar: Dna Anin, ma scuzati, dumneavoastra nu aveti de ce sa interveniti, pentru 

toti cei care doresc sa-si exprime punctul de vedere avem o rubrica separata, la diverse, unde 

puteti interveni. La diverse se vorbeste doar despre ordinea de zi, restul va rugam sa ne faceti 

scris si va raspundem. 

Dl Buzică M.: Dumneavoastra ne puneti acolo si apoi ei ne pot da in judecata. 

Dl primar: Tocmai asta v-am si spus, trebuia sa stiti ce vorbeati. Dumneavostra stiti ce 

faceti, este problema dumneavostra si o sa raspundeti. 

Dl Buzică M.: Nu raspund deloc! Exista comisia de contecios administrativ, o ataca 

toate persoanele astea, acolo in termen foarte scurt ii da rezolutia. Da! Ai dreptate sau nu ai!? 

Dl primar: Dumneavostra sunteti parlamentul comunei. Dumneavoastra faceti ce 

considerati! 

Dl Buzică M.: Eu nu am treaba cu ei, sa raspunda ce or vrea, treaba aia e treaba lor nu 

este treaba noastra. Deci eu propun sa validam, sa depuna juramantul, merge la prefectura, nu 

e legal il respinge sau vine altul. 

Dl primar: Domnule presedinte trebuie sa supuneti la vot. 

Dl Tanase I.: Domnul Țepurlui este in sala? 

Dl Țepurlui: Da! 
Dl Tănse I.: Dumneavostra ati depus demisia? 

Dl Tepurlui: Nu! Nu stiu nimic! 

Dna secretar: Aceasta este demisia! 

Dl Buzică M.: Tanase, esti cumva presedinte de validare si nu stiam noi? 

Dl primar: De ce trebuie sa perpetuam o ilegalitate? Vad ca dumneavostra insistati pe 

niste lucruri care nu sunt in regula. 

Dl Buzică M.: Aceasta este treaba partidului, nu este treaba dumneavostra! 

Dl primar: Este treaba partidului dar este normal ca noi sa le sesizam, asa mi se pare 

normal, asa s-a intamplat si prima data, s-a venit cu o hartie fara sa se ceara demisia. 

Dl Buzică M.: Domnule primar pe mine m-a sunat doamna secretar, si poate sa va 

confirme, a zis ca are o problema si ca este si raspunderea dansei si raspunderea mea. Eu 

personal v-am confirmat ca m-am interesat, deci au facut contestatie doua personae la partid, 

au fost chemate acolo li s-a explicat ca nu mai sunt membri de nu stiu cati ani, e treaba lor. Noi 

ne bagam acum in curtea la un partid politic? 

Dna secretar: Sunt aici acele persoane, in sala? 

Storobaneanu Cristina: Da, am cerut partidului in scris sa mi se raspunda de ce am fost 

exclusa si de ce nu fac parte din consiliul local. Acolo am fost chemati la sedinta si ne-au dat 

doar o explicatie verbala. La momentul de fata nu am o explicatie scrisa cu toate ca noi am 

cerut scris. 

Dl primar: Fara sa se informeze persoanele in cauza si fara sa fie instiintate peroanele 

respective. Sa se anunte persoanele respective ca nu mai fac parte din partid, asa este normal, 

corect si legal! 

Dna secretar: Deci normal, ca sa fim acoperiti si sa procedam corect, am discutat cu 

domnul Buzica care este presedintele comisiei de validare, si bineinteles ca suntem 

raspunzatori de ceea ce propunem astazi celorlati colegi, sa voteze sau nu. Punctul meu de 

vedere este urmatorul: intrucat la dosar, doamna Parlog s-a adresat prefecturii cu privire la ceea 

ce a sesizat si partidul, institutia prefectului ne-a solicitat noua detalii, inclusiv documente de 

la sedinta din iunie 2016, ceea ce noi am facut, am comunicat, le-am inaintat, am instiintat si 

partidul care trebuia sa ne faca scris. 

Dl Dragomir M.: In termen de 30 de zile! 
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Dna secretar: Imi dati voie? Ca sa fie bine trebuie sa intelegeti ca trebuie sa fie legal! 

Pe urma dumneavoastra plecati acasa, cetatenii pleaca multumiti ca au vazut aici un spectacol, 

care s-a certat mai tare, iar cei care semneaza, suntem noi! Da? 

Dl Dragomir: Corect! 

Dna secretar: Deci eu imi asum! Domnul Buzica isi asuma! Domnul Nitu isi asuma! V- 

am subliniat si data trecuta, o sa mai dureze pana o sa ne acomodam unii cu altii dar nu o sa va 

aduc niciodata in fata un proiect de hotarare cu care eu personal nu sunt convinsa ca este bine. 

Nu vreau si nu am avut niciodata in 20 de ani de administratie publica nicio problema si nu 

vreau sa o am nici la Daia. Deci din punctul meu de vedere, cu privire la ce s-a intamplat, 

haideti sa facem o verificare la ce s-a intamplat in iunie 2016, vis a vis de actele de acum, am 

constatat o lipsa, o lacună in dosarul sedintei din iunie, pentru care dumneavostra nu puteti sa 

spuneti: partidul face ce vrea! Foarte bine! Asa este! Dar trebuie sa aduca la cunostinta, pentru 

ca si consiliul local ia niste decizii in baza instiintarii partidului! 

Dl Buzică M.: Noi intre noi, legal cum am stabilit, suntem acoperiti. Avem validarea 

partidului. Deci restul de hoțime care sunt sa-i dea in judecata, sa-i bage la puscarie, sa faca ce 

vrea cu ei. Dar nu noi! Ca nu noi, nu o sa ma dea in judecata pe mine ca nu i-am validat. Nu 

vreau sa ma duc la puscarie din cauza ta. Noi validam documéntele, prefectura, dacă nu este in 

regula nu trece il dam inapoi si cu asta basta. 

Dna secretar: Ma asteptam ca dupa discutia pe care am avut-o, pentru ca eu i-am sunat 

si le-am spus despre problema asta, si mi-au promis ca imi fac scris, deci daca azi nu sunam… 

Le-am spus ca avem sedinta de consiliu, nu ne batem joc unii de altii, da? Cand stau cetatenii 

la noi la usa, si vor o cerere noi nu le spunem in 30 de zile, asa ca nu imi spuneti mie ca partidul 

trebuie sa raspunda in 30 de zile! Deci este un interes comun, stiau ca avem sedinta de consiliu 

si trebuie sa luam o decizie, este frumos sa raspunda tot asa cum si eu sunt prompta cu privire 

la orice ridica partidul asa trebuia sa vina să ne depuna hartia si sa ne ajute sa nu avem aceste 

discutii acum. 

Dl Buzică M.: O depune la prefectura, doamna secretar! Daca prefectura hotaraste ca 

nu este legal….. 

Dna secretar: In urma sedintei de joi trebuia sa se specifice: s-a discutat, s-a pus 

problema, s-a adus in discutie, domnul, doamnele, persoanele de la 2 la 6, si astfel eram foarte 

acoperiti si nu aveam aceasta discutie. 

Dna secretara: Supuneti la vot! 
Dl Tanase I.: Deci, cu privire la punctul 1, cine este pentru validare? – toata lumea! se 

abtine cineva? Este cineva impotriva? 

Proiectul este adoptat cu adoptat cu 9 voturi. 
Dl Buzica M: Daca prefectura ne contrazice, suportam noi consecintele. 
Este invitat în față domnul Păun Alexandru Radu Marian și depune jurământul, 

devenind astfel consilier în cadrul Consiliului Local Daia. 

Dl Buzica M: Doamna secretar, am si eu o rugaminte, trebuia sa se mentioneze in 

procesul verbal validarea de comisii, deci eu am aici ce trebuie! 

Dna secretar: Da, l-am trecut in hotarare. Este încheiat de domnul Nitu si 

dumneavoastra. 

Dl Tanase I: Trecem mai departe la punctul al doilea de pe ordinea de zi, cu privire la 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia nr.8/28.07.2016 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia, județul Giurgiu. 

Dl primar: Dati-mi voie sa va prezint si de ce am luat hotararea cu privire la reducerea 
de 10%. În primul rănd nu este legală si in al doilea rand am sa va fac asa, o istorie a anului 

trecut, 2017: cum am platit, ce am incasat si ce bani am luat de la buget. Avem contract pe 

2.350 de persoane, factura inseamna 6.711 lei, 2,86 lei/persoana. Am reusit sa depuna declaratii 

si sa luam in evidenta, domna Lili,  aproximativ 2.100 de persoane. 

2.100 de persoane-80 persoane (beneficiaza de scutire)=2.020 de persoane platitoare de gunoi 

2.020 x 2,86lei/persoana=5.777 lei 

In 2017 am incasat 56.354 lei de la populatie. 

Am platit 96.680 
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96.680-56.354=40.326 suportat  de la bugetul local 

Diferenta de la 2.350-2.100= 250 plus 80 lei/tona 
Dl primar: Aici mi se pare normal sa ne sfatuim si vreau sa gasim o solutie sa nu mai 

avem deficitul acesta de 24.000/an, care la un eventual control al Curtii de Conturi este posibil 

sa ne puna sa dam banii inapoi, de unde? Tot de la populatie! Si atunci ii vor lua cu forta! Acum 

va astept sa vedem ce propuneti dumneavoastra, cu precizarea ca eu m-am gandit la o solutie, 

insa astept sa vad si raspunsul dumneavoastra. 

Dl Buzica M.: Domnule primar, vreau sa va intreb in legatura cu diferenta de la numar 

de persoane pe care l-ati trecut dumneavoastra pe tabla fata de numarul de persoane pe care s- 

a luat in calcul in momentul in care s-a incheiat contractul cu fima de salubrizare. 

Dl primar: S-a incheiat in septembrie 2016 iar Daia trebuia sa incheie pe 3.200 de 

persoane, am negociat cu firma prestatoare, l-am rugat pe domnul Gabi, pe fiecare strada, sa ia 

fiecare casa la rand, sa vada cate persoane sunt in registrul agricol si asa a rezultat 2.350, atunci 

am avut posibiitatea sa negociem cu ei si a fost foarte bine ca altfel trebuia sa platim pentru 

3.200 ceea ce reprezinta un mare plus pentru noi, pe cand celelalte comune platesc pentru cat 

au fost inregistrat la ei, la fel si Giurgiu, din cauza asta aceastia au reziliat contractul, iar aici 

se incheie contract cu fiecare persoana in parte. Este doar o iluzie ca nu mai plateste omul taxa 

de salubritate. 

Dl Buzică M.: Rezulta ca se plateste o suma foarte mare din bugetul local. 

Dl primar: Aceasta de aici, am platit-o anul trecut in plus! 

Dl Buzică M.: Asta consta in faptul ca un numar de locuitori nu-si platesc taxa de 

salubritate? 

Dl primar: Diferenta aceasta de la 2020 la 2350, pentru ca nu i-am gasit, am fost pe 

fiecare strada, a plecat doamna in sat, nu sunt! Pur si simplu nu i-am gasit! 

Dl Buzică M.: Nu i-ati prins la impozit? 
Dna Covei Mariana: De fiecare data cand vin, se verifica la impozit! Dar sunt multe 

case care sunt parasite, nu mai este nimic, casele sunt cazute. 

Dl Buzică M.: Normal asa cred eu, la orice institutie cand te duci si platesti ceva se face 

o bonificatie, ca platesti pe tot anul. 

Dl primar: Da, dar nu la taxa de habitat, la impozit, la altceva, aici nu se aplica legea. 

Dl Buzică M.: Eu va spun, daca am facut pasul asta, eu zic ca e urat sa dam inapoi, 

incurajandu-l pe ala care se duce si isi plateste pe tot anul, adica ala aduce ban la buget, adica 

isi plateste tot anul. Ce diferenta este la suma care trebuie sa o plateasca o persoana? 

Dl primar: 3,42 lei/ an. 

Dna Mariana Covei: O persoana plateste 34,32 lei /an 

Dl primar: 3 lei ii scutim dar 3 lei x 2000 de la fiecare persoana inseamna ca platim noi 

de la buget iar atunci cand va veni controlul si va vrea banii inapoi sa ii dam nu avem de unde! 

Dl Buzică M.: Avem o evidenta cate persoane au paltit de la 1 ianuarie pana 31 

decembrie 2017? 

Dl primar: Nu putem avea o evidenta atat de stricta. 

Dl Buzică M.: Parerea mea, eu zic ca acel numar de persoane de 100, 200, 300 de 

persoane trebuie incurajati, asa este parerea mea, daca vorbesc vreo prostie, daca omul vrea sa 

plateasca trebuie sa declare impozitul, ca sa aducem bani la buget nu trebuie sa incurajam toti 

oamenii acestia sa-si plateasca impozitul ca sa avem bani de la inceputul anului ca sa stim cand 

deschidem exercitiul anului bugetar pe ce ne bazam. 

Dl primar: Pentru taxa de habitat nu se poate percepe scutire, conform legii. Daca te 

duci la magazin sa cumperi paine pentru toata saptamana platesti decat 9? Este exact acelasi 

lucru! 

Dl Buzică M.: Da urat! Tot noi am aporbat asta si acum tot noi o dam. Am stat de vorba 

cu unii oameni si mi-au spus ca ei nu platesc si din contra, ar trebui sa plateasca. Zice: din 

moment ce ati hotarat acum ce faceti va luati cuvantul inapoi? Adica face ce face astia, ne 

promite ca ne mareste pensiile si apoi nu le mai mareste, asa ati facut chestia asta si acum o 

luati inapoi. E vorba de omenie! 
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Dl primar: Haideti sa va spun si solutia care a adorptat-o primarul nostru vecin pe care 

il cunoasteti destul de bine, domnul Laurentiu de la Oinacu. Taxa de habitat stiti cat este la 

Oinacu? 

Dl Buzică M.: Nu stiu cat este. Pot sa dau un telefon sa aflu! 

Dl primar: 6 lei, adica dublu, ca sa poata sa-si acopere diferenta din cei care nu platesc 

si sa mai faca si altceva cu banii respectivi. El nu risca sa plateasca din buget. 

Dna secretar: Proiectul de hotarare initiat are ca temei legal, asa cum am spus si la 

sedinta anterioara, si am sa repet de cate ori o sa fie nevoie, tot ce va doriti dumneavoastra aici 

la nivel local sa se regaseasca in legile speciale, in Constitutia si legile acestei tari. Deci nu 

putem face ceva ce nu se regaseste, cetatenii pot fi suparati, dar este o greseala, dumneavoastra 

nu semnati astazi, dar eu imi mentin punctul de vedere ca secretar al acestei comune pentru 

acoperirea mea, in cazul unui control pentru că, daca s-a gresit, a gresit altcineva, eu nu. 

Dl Buzică M.: Eu nu am gresit doamna secretar! 

Dna secretar: Tocmai de aceea, eu am venit in fata dumneavoastra cu seriozitate, v-am 

argumentat, avem contract incheiat intre comuna Daia si o firma pentru un numar de persoane. 

Dumneavoastra prin lege, vorbim despre codul fiscal care prevede foarte clar si pentru taxele 

speciale deoarece aceasta este o  taxa speciala, cand se pot face reduceri: veterani de razboi, 

vaduve, handicap ș.a. dar nu exista bonificație la asa ceva. Singura prevedere cu bonificatie 

10% in codul fiscal este la impozite si taxe, impozitul pe cladiri si impozitul pe teren... Este 

singura bonificatie pe care o puteti acorda. Dumneavostra veti vota cum veti dori, cum 

considerati dumneavoastra, numai ca eu imi pastrez punctul de vedere asa cum dumneazvoastra 

aveti dreptul de a vota intr-un fel sau altul, eu mentin ceea ce am scris in referatul de specialitate 

si nu pot contrasemna altceva. Nu am temei legal ca sa acord bonificatie de 10% la taxa 

speciala. 

Dl Tanase I.:  Mai doreste cineva sa intervina la punctul acesta? Daca nu mai doreste, 

sa supunem la vot. Punctul 2 asa cum a fost prezentat, cu modificarea consiliului local. Cine 

este pentru? 

Dna secretar: Nimeni nu a votat pentru si toata lumea se abtine! Deci daca va abtineti 

inseamna ca respingeti. Sunteti impotriva, nu s-a votat. Am inteles. 

Proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi nu este adoptat, s-au abținut toți 

consilierii  prezenți:  Buzica  Mihai,  Dragomir  Marius,  Ghidanac  Fanel,  Ivan  Petre, 

Mihai Petre, Nitu Petre, Stancu Florin, Tănase Ionel, Tudorache Marin, Păun Alexandru 

Radu Marian. 
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Dl Tanase I.: Mergem mai departe la punctul 3, cu privire la modificarea Hotărârii 

Consiliului  Local  al  comunei  Daia  nr.69/20.12.2018  privind  stabilirea  impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Domnule primar, va rog ! 

Dl primar: La punctul 3 am sa o rog pe doamna Covei sa va explice despre ce este vorba. 

In principiu o sa scada putin veniturile la bugetul local. Domana, va rog frumos, explicati-le 

dumneavoastra si din ce motiv. 

Dna Covei Mariana: Modificarea care se aduce este la art.12 din anexa privind hotararea 

de consiliu 69/2017 privind impozitele si taxele locale. Singura modificare este in sensul ca 

terenul intravilan înregistrat la altă categorie decât cea de curți construcții nu se mai calculeaza 

ca si pana acum, in sensul ca 400 mp erau luati si se calculau ca si teren curti-constructii, deci 

era 889 lei/ha si acum s-a revenit la vechiul cod fiscal, calculându-se cu 28 lei/ha indiferent de 

suprafata terenului intravilan, deci impozitele vor scadea. 

Dl Buzică M.: In baza.... avem ordonanta? In baza la ce? 

Dl Covei Mariana: Da! Legea 196/2017 care modifica articolul 465 din codul fiscal. 

Aceasta este publicata in Monitorul Oficial din 2 octombrie 2017. 

Dl Buzică M.: Deci e la sfarsit de an! Si nu se putea...acu eu intreb... 

Dl Covei Mariana: Da, ma intrebati si eu va raspund. 

Dl Buzică M.: Nu putea cand am votat anul trecut, cand am stabilit noi impozitele si am 

stabilit ca ramane exact cum a fost pe 2017, legea era aparuta. 

Dl Covei Mariana: Da, era deja. 

Dl Buzică M.: Si de ce nu ati venit cu ea atunci? 

Dl Covei Mariana: Pentru ca s-a omis atunci. Si acum rectificam, modificam . Toata 

lumea a platit conform... 

Dl Buzică M.: Eu va intreb pe dumneavoastra cine a omis? 

Dna Covei M.: Eu am omis! Pentru ca nu am avut cand sa verific absolut tot si nu eram 

chiar pe legalitate eu. 

Dl Buzică M.: Daca imi aduc aminte putin bine eu, dumneavoastra erati doi functionari 

publici intr-un birou care va ocupati de treaba asta. Eu va intreb nu va acuz! 

Dna Covei M.: Nu este vorba de acuzatie, dar nu am avut cand sa verificam absolut tot, 

oricine poate gresi si orice greseala poate fi indreptata. 

Dl Buzică M.: Noi am modificat, cand dumneavoastra a-ti venit si ne-ati atentionat in 

comisie si ne-ati spus ca se mareste bugetul local, se majoreaza la anumite capitole in legatura 

cu utilajele de tonaj mare, care e data prin lege si daca ne spuneati si noua ca a mai aparut cum 

a-ti mai venit atunci cu utilajele ca ati spus ca se mareste impozitul ca a dat guvernul, ca asa a 

vrut el, si guvernul asta a dat tot atunci. Eu va intreb, nu va suparati pe mine, eu vorbesc mai 

tare ca asa sunt eu ! M-a facut mama cu gura mare. 

Dna Covei M.: Da domnule Buzica, si eu v-am zis, s-a omis! 

Dl Buzică M.: Si eu v-am zis, cum a venit cu masinile astea de tonaj ca sa mareasca 

impozitul nu era normal sa ne anunte si de asta? 

Dna Covei M.: Nu era in aceeasi perioada si s-a omis! 

Dl Buzică M.: Da-o incolo de treaba! Uite, oamenii astia or sa ne judece cand pleaca de 

aici.  
Dna Covei M.: Nu au de ce sa ne judece pentru ca nimeni nu a platit mai mult. 

Dl Buzică M.: Nu a platit ca nu a avut nici cand, ce dracu , suntem la sfarsitul lunii 

ianuarie. 

Dna Covei Mariana: Oamenii platesc conform noilor modificari, nimeni nu a platit mai 

mult.  
Dl Buzică M.: E un lucru bun ca cel putin nu i-a bani mai multi. Speram din ce spuneti 

dumneavoastra, acuma... 

Dna Covei M.: Va pot demonstra cand doriti dumneavoastra ca asa stau lucrurile. 

Dl Tanase I.:  Mai sunt ceva adaugiri la acest punct? Mai are cineva ceva de completat 

la punctul 3? Atunci sa trecem sa supunem la vot asa cum s-a hotarat! Cine este pentru? 

Dl primar: 4! 
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Dna secretar: 4! Deci nu trece! 

Dl Tanase I.: 3 abtineri. 

Dna secretar: deci nu trece, faptul ca va abtineti inseamna ca va opuneti. Deci toate 

proiectele la care votul mai mare este pentru ,,impotriva” sau ,,abtineri” nu vor trece. Este o 

prevedere legala. 
Dl primar: Votati ceva impotriva legii dumneavoastra acum, asta faceti. Doamna v-a 

recunoscut ca a omis ceva iar dumneavoastra sunteti impotriva legii, foarte bine, este voba 

despre o eroare materiala. 

Dna Covei M.: Inseamna ca ei sunt de acord sa plateasca un impozit mai mare! 

Dl primar: Da , foarte bine! 

Dna secretar: Noi de la 1 ianuarie am incasat corect. Lucrul asta s-a vazut cand, efectiv 

a inceput sa se lucreze. Deci si-a asumat, putem sa gresim, vedeti bine ca orice om poate gresi. 

Dl primar: Lasati-i in pace doamna secretar, dar de ce sa ne rugam de ei, nu avem de ce 

sa ne rugam de ei. 

Dna secretar: Dar nu ne rugam! Ma simt obligata sa vorbesc cu domnii consilieri si sa 

le explic. 

Dl Buzică M.: Nu suntem informati sigur si de aia. Am o rugaminte la dumneavoastra. 

La urmatoarea sedinta o rezolvam, nu ia nimeni gatul la nimeni. 

Dl primar: Si in perioada asta de zile cum se incaseaza impozitul domnule? 
Dl Buzică M.: Pana acum cum au incasat? Aia care au platiti ce facem? Am platiti mai 

mult nu? Hai sa fim corecti cu toata lumea. Doamna secretar, hai ca tot noi o rezolvam.  Nu o 

sa ne sparga nimeni capul. 

Dl Tanase I.:  Nu puteam sa o rezolvam de la inceput daca tot suntem aici? 

Dl Buzică M.: Domnule presedinte, te rog frumos. Spune legea 196/2017! De ce nu a 

stabilit aici un paragraf in care spune ce spune legea asta? Aricolul 8 si b. Scurt. Stia si 

Gheorghe si Ion ce spune acolo si noi eram de acord. 

Dna secretar: Nu scrie in proiectul de hotarare? 

Dl Buzică M.: Scrie decat legea 196/2017! Atat! 

Dna secretar: In ce domnule Buzica? 

Dl Buzică M.: In referatul de specialitate al doamnei Mariana Covei. 

Dna secretar: Este si anexa in spate, ce are doamna in referat eu am preluat in proiectul 

de hotarare. 

Dl Buzică M.: Stiti ca v-am mai intrebat eu ceva si mi-ati spus ca v-ati facut treaba, dar 

nu a ajuns la noi! 

Dna Covei M.: V-am pus si anexa domnule Buzica. 

Dna secretar: Nu, in referatul asta nu mai ai alta anexa. Ca sa o lamurim. Modificarea 

este strict in referatul tau. 

Dl Buzică M.: Daca nu avem, dupa ce vorbim? 

Dna secretar: Lili, este in referat bagat! Este bagat in referat exact ceea ce modifici, nu 

l-am facut in felul acesta, si asa am preluat in proiectul de hotarare? 

Dna Covei M.: Da! Da! 

Dna secretar: Nu ai alta anexa! Ca nu se justifica ca pentru 3 alineate sa fac anexa, cand 

era mult mai simplu ca eu, conform normelor de tehnica legislativa sa le bag in proiectul de 

hotarare si sa fie mult mai clar. Deci ce gasiti acolo este in proiect. 

Dl primar: Bun! Ramane picata! 

Dl Tanase I.:  Pana la urma te trecem pentru? ( catre domnul Dragomir M.) -Bun, 5 cu 

el!  
Dl Ivan P.: Stati un pic sa lamurim! 

Dl Tanase I.:  Aaaa, nu ai inteles nici tu! 6 cu matale! 

Dl Tanase I.:  Avem timp, avem, mai stam! 

Dl primar: Nu ne grabim! 

Dl Ivan P.: Se micsoreaza, se mareste? 

Dl Tanase I.:  Se miscoreaza nene, dumitale nu ai inteles! 

Dl primar: Deci reluam total votul, cu mainile sus. 
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Dl Tanase I.: Hai! Deci inca o data! Cine este pentru? 

Dl Buzică M.: Stati putin! Convingeti-ne doamna! 
Dna secretar: Partea buna este ca s-a vazut imediat ce a  inceput sa se incaseze, ca am 

mers corect cu privire la incasarea impozitului, iar acum o remediem si la nivelul consiliului 

local. Deci noi acum am remediat ce s-a omis. 

Dl Buzică M.: Sa consemnati pe procesul verbal ce ati omis dumneavoastra cu conditia 

ca nu se majoreaza impozitul pe 2018, deci sa se consemneze asta! 

Dna secretar: Deci nu se majorează! 
Dl Buzică M.: Atunci suntem de acord! Deci dati-mi explicatii, ca daca nu imi dai... 

Dl primar: Dar v-a spus de la inceput doamna ca de la 800 de lei se micoreaza la 200 

de lei.  
Dl Buzică M.: Nu a spus ! 

Dna secretar: S-a spus si la comisiile de specialitate. 

Dl primar: Ati avut sedinta de comisie, vineri! Ati dat aviz favorabil, iar astazi v-ati 

razgandit! 

Dl Tanase I.: Toata lumea greseste, deci votam inca o data! Cine este pentru? 

Dl primar: Mana sus cine este pentru! Toata lumea! 

Dl Tanase I.:  Se abtine cineva? Cineva impotriva? Nu! 

Proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi este adoptat cu 10 voturi. 
Dl Tanase I.:  Domnule primar, trece la punctul 4 cu privire la aprobarea contului 

de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pentru trimestrul IV al 

anului 2017. 
Dl primar: La punctul 4, doamna contabil va rog, daca domnii consilieri doresc sa va 

mai intrebe altceva decat ce v-au intrebat la comisii, sa adresese intrebari doamnei contabil si 

unde este cazul completez si eu daca sunt nelamuriri. Aveti contul de executie atasat. 

Dl Tanase I.:  Aveti ceva completari la punctul 4? 

Dl primar: Nu sunt intrebari, mergem mai departe! 

Dl Tanase I.: Pai trebuie sa supunem la vot! Deci nu mai sunt comentarii, sa supunem 

la vot! Cine este pentru? 

Dna secretar: Deci 2, da? 

Dl Tanase I.:  Se abtine cineva? -8 abtineri! Este cineva impotriva? 

Au votat pentru, 2 consilieri, Nițu Petre și Tănase Ionel. 

S-au abținut 8 consilieri: Buzica Mihai, Dragomir Marius, Ghidanac Fanel, Ivan 

Petre, Mihai  Petre, Stancu Florin, Tudorache Marin și Păun Alexandru Radu Marian. 

Proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi nu a fost adoptat. 
Dl Tanase I.: Asta este, trecem la punctul 5, proiect cu privire la aprobarea utilizării 

din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli  al activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii la finele anului 2017. 
Dl primar: Tot asa, doamna contabila! Intrebati! 
Dna Sotrin R.: Eu le-am explicat vineri la contul de executie si la vizarea excedentului 

atat pe sursa A cat si pe sursa E adica la pasune. Contul de executie, oricum scrie in lege ca se 

aproba pentru trimestrul 4, cum am aprobat pentru trimestrul 3 in octombrie, este acelasi lucru 

decat ca s-au marit si veniturile si cheltuielile. De data aceasta am facut anexa exact asa cum 

mi s-a cerut, adica cat mai sumar, prezentata pe conturi. 

Dl Buzică M.: Vreau sa pun si eu o intrebare doamna contabila! 

Dna Sotrin R.: Da! 

Dl Buzică M.: Doamna contabila ca sa inteleaga oamenii astia care sunt aici si noi! 

Excedent bugetar inseamna ca noi, la finele anului 2017 nu am avut cheltuieli. 

Dl primar: Inseamna ca am facut economie! 
Dna Sotrin R.: Nu! Inseamna ca veniturile au dat un plus, adica un excedent. Daca se 

aproba contul de executie, dar nu s-a aprobat, al bugetului local, era un excedent de 453.917,27 

lei, asta este un excedent, nu este deficit. 

Dl Buzică M.: Eu va intreb, nu puteam sa bagam excedentul asta in investitii? Sa facem 

si noi ceva din el? 
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Raluca Sotrin: In urmatoarea sedinta o sa avem aprobarea bugetului, in care bugetul are 

si partea de investitii, deocamdata nu sunt. 

Dl Buzică M.: Eu v-am intrebat, suma asta daca a fost excedent, nu puteam sa o bagam 

la investitii? Ca era mai bine sa investim decat sa... 

Dl primar: Decat sa functionam, nu? 
Dl Buzică: Nu-mi puneți vorbe în gură! Am întrebat doar! 

Dl primar: Ceea ce facem acum facem ca sa putem sa functinam ca si primarie, ca si 

institutie, urmand sa facem si investitii. 

Dna secretar: Ce sa mai functionam fara aprobare? Nu mai puteam sa ne folosim 

neaproband contul de executie. Nu mai putem sa facem nimic. Este un blocaj! Neaproband 

contul de executie nu se pot aproba celelalte. 

Dl primar: Sunteti pe calea cea buna! Mergem tot asa! 

Dl Buzică M.: Se tot vorbeste de 2 ani de investitii si nu s-a facut nimic! 

Dl primar: De 27! 

Dna Sotrin R.: Domnule primar, daca se poate pentru  aprobarea contului de executie, 

daca sunt nelamuriri, daca sunt intrebari, de asta am venit aici ca sa raspund. 

Dl primar: La punctul 4 spui tu! S-a trecut peste el, s-a dus punctul 4! 

Dna Anin I.: Lasati-ne sa intelegem din sedinta asta ceva! Iesiti afara si razboiti-va cu 

cine vreti! Am venit aici sa ascultam circul vostru? ( catre cetateni, consilieri) 

Dl primar: La sedinta ati votat favorabil! S-a intamplat ceva? Nu ati inteles? Ce s-a 

intamplat cu dumneavoastra? Pana acum marea majoritate a dumneavoastra ati mai fost 

consilieri, vi s-a explicat in detaliu fiecare liniuta, virgulita absolut tot, cum vi se explica acum? 

Dl Buzică M.: Păi de- aia domnule primar am ajuns cu 9 miliarde, 13 miliarde...pentru 

ca domnul primar, stiti ce se facea atunci? 

Dl primar: Acum cand toate lucrurile sunt transparente si le punem frumos pe tabla, nu 

mai votam contul de executie! 

Dl Buzică M.: Asa spunea de acolo, asa zicea sefa: e pe legaliate! Votați și mergeți 

înainte! 

Dl primar: Mergeti asa cum ati plecat ca mergeti bine! Sa vedem ce o sa spuneti 

cetatenilor cand o sa iesiti afara. 

Dl Buzică M.: Ce dracu sa le spun? 

Dl primar: Nu am votat ce a vrut primarul! Si eu o sa le explic, nu au votat nimic iar in 

felul aceast noi nu putem sa functionam, imi pare rau, punem lacatul. 

Dl Buzică M.: Asa era si atunci, 9 miliarde, 13 miliarde si putea prospera comuna asta, 

dar s-a dus pe la altii pe acasa, utilaje ce dracu are si arata cu degetul tot pe noi. 

Dl primar: Mai devreme sau mai tarziu, in administratie, platesti pentru ce gresesti. Nu 

ai cum sa scapi! 

Dl Buzică M.: Nu te scuza nimeni de nimic atata timp cat ai dat cu subsemnatul, ai votat 

gresit, te duci la parnaie. 

Dl primar: Dumneavoatra votati si faceti cum considerati dumneavoastra. 

Dl Buzică M.: Uite, vedeti ca s-a strecurat o eroare si le-am luat 10% la oameni, 

nelegal? 

Dl primar: Nu s-a incasat suplimentar, s-a incasat dupa lege. 

Dna secretar: V-am spus si data trecuta, sunt deschisa sa discutam, ma bucur ca ridicati 

probleme, ca poate nici eu nu vad ceva, dumneavoastră vedeți, tocmai de aceea punem intrebari 

si gasim impreuna raspunsuri. Daca tinem atat de mult la oameni, haideti sa facem bine pentru 

oameni daca tot ne intrunim aici. Sa fim corecti unii cu ceilalti. 

Dl Dragomir M.: Doamnă, fiecare am jurat cu mâna pe biblie! Facem cum ne taie capul! 

Dl primar: Asa ati inteles din juramantul acela? Ca faceti cum va taie capul? 

Dna Anin I.: In campanie nu ati spus ca o sa faceti cum va taie capul! 

Dl Dragomir M.: In campanie am promis: drumuri, apa, masini de gunoi, canalizare si 

altele si nu se vede nimic pe nicaieri. 

Dl primar: Domnule Dragomir, ma scuzati, in situatia in care era transparenta si inainte 

sa vin eu aici se stia ca este un contract la nivel de judet. 
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Dl Dragomir M.: Si ce ai spus dumneata cand te-am întrebat? Ati spus ca opriti tot! 

Opriti apa, opriti canalizarea! 

Dl primar: Nu opresc domnule nimic! Merg cu tot mai departe! Dupa 3 luni de zile ati 

avut salubrizare, domnule! Haideti sa mergem mai departe ca ne abatem de la subiect. 

Dl Tanase I.: Mai aveti completari la acest subiect? Ca nu trecem asa fara sa intrebam. 

Sa supunem la vot. Cine este pentru? -2 pentru!-se abtine cineva? 

Dl primar: Toti! Dar trebuie mentionati si cei care au votat pentru, si cine s-a abtinut. 

Aceleasi doua persoane au votat pentru. A votat pentru, domnul Tanase si domnul Nitu.  La 

fiecare vot trebuie sa stim cine a votat pentru si cine a votat impotriva deoarece trebuie 

specificat in procesul verbal cine cum a votat. 

Au votat pentru, consilierii Nițu Petre și Tănase Ionel. 

S-au abținut consilierii: Buzica Mihai, Dragomir Marius, Ghidanac Fanel, Ivan 

Petre, Mihai  Petre,  Stancu Florin, Tudorache Marin și Păun Alexandru Radu Marian. 

Proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi nu a fost adoptat. 
Dl Tanase I.:  Trecem la punctul numarul 6 cu privire la aprobarea utilizării din 

excedentul bugetului local al comunei Daia, rezultat la finele anului 2017. 

Dna Sotrin R.: A fost prima data 15.000 la pasune pentru salarii si 150.000 pentru 

intretinerea si functionarea institutiei, vineri am discutat, v-am explicat pentru ce. 

Dl Tanase I.: Da! S-a discutat in comisie. Daca mai are cineva ceva de discutat la 

punctul 6. La comisie s-a dat aviz favorabil din cate stiu. 

In cor toata lumea : Da! 
Dl Tanase I.: Nu sunt comentarii. Sa trecem la vot! Cine este pentru? 

Dl viceprimar: Eu as intreba daca este legala chestia asta ? 

Dl primar: O sa ne spuna prefectura! 

Dna secretar: De ce sa ne spuna prefectura? Avem materiale intocmite care sunt cu 

litera de lege! Raluca, te rog frumos sa explici temeiul legal in baza caruia se foloseste 

excedentul. 

Dna Sotrin R.: Articolul 58 din legea 273/2006 in cazul in care se foloseste excedentul. 

Dna secretar: La situatia de fata vorbim de litera b. Aveti textul scris in expunerea de 

motive. 

Dl Buzică M.: Ca sa spuna pe intelesul tututor, nu toata lumea este familiarizata, pe 

buget, pe capitole. De aia sunt aici ca trebuie sa stie. 

Dna Sotrin R.: Excedent inseamna plus, economie! 

Dl Buzică M.: Execedent bugetar inseamna ca tot ce vine din 2017 inseamna excedent, 

deci am avut o economie de bani. Deci sa inteleaga oamenii astia, noi am avut bani pe care 

trebuia sa-i cheltuim si nu i-am cheltuit. 

Dl primar: Intervin eu! Este un lucru bun sau rau ca nu i-am cheltuit? 

Dl Buzică M.: Domnule, eu pun o intrebare! 

Dl primar: Si eu v-am intrebat la randul meu, nu am voie sa va intreb? Este un lucru 

bun sau rau? 

Dl Buzică M.: Domnule eu am pus o intrebare! Uite, numai vorbe in gura imi bagi! 

Dl primar: Eu asta va intreb. Judecati-ma! A fost bine sau rau? 

Dl Buzică M.: Unde bagam banii astia? 

Dl primar: O parte din ei avem nevoie ca sa functionam pana se face bugetul luna 

viitoare. Dar dumneavoastra nu sunteti de acord. 

Dl Buzică M.: Ce sa faceti cu ei? 

Dl primar: Sa putem sa platim curentul, lumina, intretinerea, asta pana cand incasam de 

la populatie pentru functionare. Asa trebuie sa functionam, din excedentul trecut, avem voie 

legal. Dupa ce incasam venim si completam excedentul si apoi il folosim la ce vreti 

dumneavoatsra, in investitii si toate cele. Daca nu stiti despre ce este vorba nu incercati sa 

induceti in eroare cetatenii. 

Dl Buzică M.: Dar am intrebat domnule! 

Dl primar: Vi s-a raspuns! Este un plus, o economie! Si eu v-am intrebat: în opinia 

dumneavoastra este bine sau rau ca am facut excedent? 
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Dl Buzică M.: Este simplu ca buna ziua, daca un om face economie in anul asta care 

vine isi ia dracu lemne. 

Dl primar: Ca sa putem sa luam lemne trebuie sa facem bugetul. Suntem la inceput de 

an si  ca sa functionam  avem nevoie de bani. 

Dl Buzică M.: Pana vine exercitiul bugetar pe 2017 ca sa nu mut banii dintr-o parte din 

alta.  
Dl primar: Asta incercam sa facem. Nu ati inteles mecanismul, imi pare rau. Haideti, 

ce facem? Trecem sau nu punctul 6? 

Dl Tanase I.: Mai sunt comentarii la punctul 6? Mai are cineva ceva de adaugat?  Stiu 

ca s-a discutat si la sedinta de comisie si stiu ca s-a dat aviz favorabil, votati cum credeti acum. 

Dl primar: Avem 3 voturi pentru! Mihai Petre, Nitu si Tanase Ionel. 

Dl Tanase I.:  Se abtine cineva? Restul, abtineri! E mai usor. 

Dl primar: Punctele 5 si 6 ne pun in imposibilitatea de a functiona. 

Dna secretar: Punctele 5 si 6 nu trec. 

Au votat pentru, 2 consilieri, Nițu Petre, Mihai Petre și Tănase Ionel. 

S-au abținut 8 consilieri: Buzica Mihai, Dragomir Marius, Ghidanac Fanel, Ivan 

Petre, Stancu Florin, Tudorache Marin și Păun Alexandru Radu Marian. 

Proiectul de hotărâre nr.6 de pe ordinea de zi nu a fost adoptat. 
Dl primar: Domnule Fane nu o sa iti mai poti lua salariul, la fel si dumneavoastra (catre 

viceprimar). Nu avem de unde sa ne luam salariile. Asta ati votat! Doamna contabila, gresesc 

cu ceva? 

Dna Sotrin R.: Functionare inseamna si salarii si curent! 

Dl primar: Dumneavoastra ati fost impotriva! 

Dl Tanase I.:  Trecem la punctul numarul 7 cu privire la stabilirea salariilor de 

bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului de 

specialitate al primarului comunei Daia, pentru anul 2018. 

Dl primar: Nu s-a modificat nimic la salarii decat coeficientul caruia ii revine fiecarei 

functii se inmulteste cu 1.900 lei, s-a marit salariul minim pe economie, ceea ce rezulta este 

salariul angajatului, astfel se mareste la fiecare cu cat o sa revina. O sa ma dau explemlu pe 

mine. Nu stiu daca dumneavoasta ati stiut ce salariu are un primar. Eu nu am stiut asta pana nu 

am ajuns sa lucrez la primarie. Eu am 4 puncte x1.900 inseamna 7.600, 4.446 lei net, acesta 

este salariul meu, la fel se calculeaza si la fiecare: 2.9 -doamna secretar, 3-domnul viceprimar 

si asa mai departe. Daca aveti ceva de completat doamna secretar, doamna contabila? 

Dna secretar: In referatul de specialitate, doamna contabil a explicat ca practic, aceasta 

modificare se impune datorita salariul minim pe economie care a crescut de la 1.450 la 1.900, 

si absolut toate salariile functionarilor publici si persoanelor contractuale se vor modifica 

corespunzator, astfel incat sa nu fim sub lege. Plata cheltuielilor de somaj, sanatate care au 

trecut de la angajator la angajat, acesta este un motiv pentru care legiuitorul a prevazut aceste 

modificari de la 1 ianuarie 2018. 

Dl Buzică M.: Este legal. Aveti perfecta dreptate. Domnule primar imi dati voie? Noi 

avem anexate salariile tuturor. 

Dl primar: Fac o mentiune, salariul meu este stabilit prin lege deoarece mi s-a reprosat 

ca eu mi-am facut salariul. 

Dl Buzică M.: Nu! Ce a spus doamna secretar este legal! Vreti sa stie si toti oamenii 

astia si salariile care le are functionarii publici? 

Dl primar: Bineinteles! 

Dl Buzică M.: 78  milioane are primarul! 

Dl primar: Salariul brut, v-am zis mai devreme! Ceea ce inseamna 4.446 de lei. 

Dl Buzică M.: Brut, brut!  Iar domnul viceprimar are 57 de milioane. 

Viceprimar: Mihai! Ar trebuie sa spui cat ia cu adevarat in mana! 

Dl Buzică M.: Nu, eu zic brut! 

Dl primar: Nu! Are 3.200 de lei! 

Dl Buzică M.: Sa mergem mai departe. Administratorul public! 

Dna secretar: Nu avem! 
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Dl Buzică M.: Nu avem, dar sa stie lumea ca intra pe postul la 51 de milioane. 

Consilierul personal care l-am avut, un veritabil consilier care l-am avut aici are 35 de milioane. 

Secretarul are 5.680 lei, mai putin decat salarizarea la domnul vice. Inspector contabil 44 de 

milioane, inspector op-rol 49 , inspector fiscal 49, inspector st civil 49. 

Dl primar: Stare civila! 

Dl Buzică M.: Stare civila. Inspector asistat. 

Dl primar: Asistenta sociala ! 

Dl Buzică M.: Asitenta social 47, referent agricol 40-e cu ceva virgula acolo, referent 

cadastru-banuiesc ca sunt fetele astea mai tinere, are mai putintel, vreo 25, referent casier 35 

de milioane, referent vacant- spune aici, 29 de milioane, referent resurse umane este vacant, 

dar are vreo 35 de milioane, referent camin cultural 35 milioane, deci ca sa stiti fratilor si voi. 

Public: E putin, ar trebui mai mult! 

Dl Buzică M.: Pai uite votam acum mai mult! Sofer-postul e vacant. Postul de sofer 

care e la scoala are 28 de milioane. Maine m-as angaja si eu de la 19 milioane cat iau eu. 

Muncitor calificat 35 de milioane, guard 27 de milioane, paznic 23 de milioane. 

Dl primar: Pot sa fac o completare acum. Diferenta de la salariile care le-a citit domnul 

Buzica pana la salariul care se ia practic in mana este foarte mare, dupa noua lege,  faceti 

socoteala de la 7.600 cat am eu la 4.446 lei net, aproape jumatate. Ce se intampla cu cealalta 

jumatate? Cu tot respectul pentru pensionari, va spun, merg catre pensii, sanatate, darile catre 

stat. Unii dintre pensionari nu fac altceva decat sa ne critice si sa mearga pe banii munciti de 

noi zi de zi, ne critica si incearca sa ne bage bete in roata. Pentru orice ilegaliate va asigur ca o 

sa platesc cu varf si indesat. Deci astea sunt salariile, sunt aproape la jumatate netul fata de brut 

si nu sunt neaparat stabilite de noi. S-a dat un punctaj, intre si intre puteti sa acordati puncte, 

daca ma intrebati pe mine, cand am ales punctajul, m-am si certat cu angajatii si au venit toti 

peste mine de ce ne dati puncte asa putine? – pentru ca asa consider eu ca este bine sa facem 

economie, aceea de care v-am spus dumneavoastra. Nu va faceti griji, le-am dat putin fata de 

alte primarii. La Daia sunt niste salarii mici fata de celelalte primarii, chiar de acelasi rang cu 

noi. S-a mers pe un coeficient aproape minim, s-a tinut cont si de numarul de locuitori. 

Dl Tanase I.:   Trecem la vot! Daca numai sunt comentarii trecem la vot. Cine este 

pentru?  
Dl primar: 10! 10 din 10! 

Dl Tanase I.:  Se abtine cineva?cineva impotriva? Nu! 

Proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi este adoptat cu 10 voturi. 
Dl Tanase I.: Acum trecem la punctul 8 cu privire la aprobarea Amenajamentului 

pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Daia, județul Giurgiu. 
Dl primar: Domnul Gabi va rog frumos sa iesiti in fata sa va vada toata lumea! 
Dl Vasile G.: Buna ziua! Am fost in comisie si am prezentat pledoaria mea catre 

amenajament, am dat explicatii ca a fost adoptat, suntem a patra comuna sau a cincea comuna 

care beneficiem de aceasta lucrare fara de care nu am putea inchiria pasunea comunei. Privind 

discursurile anterioare am observat ca aveti ceva cu oamenii insa si cu animalele.....va trebui 

sa aprobati lucrarea aceasta pentru ca altfel nu veti mai putea lua subventii. Termenul este 

foarte scurt, de la 1 martie se demareaza procedura de depundere a cererilor de subventii pe 

unitatea de suprafata. Crescatorii de animale trebuie sa se prezinte la primarie sa depuna cereri 

cu efectivele de animale detinute in proprietate si inregistrate in registrul national al 

exploatatiilor iar ce tine de pajisti si de inchiriere, merge pe licitatie si pe procedura care se 

stabileste. Fara acest amenajament, afișat și pe site, nu se poate inchiria, asa cum a fost el 

adoptat si cu valoarea care reiese din el. Stiti bine ca acolo spre deosebire de alte comune, la 

momentul acesta nu toate suprafetele sunt tocmai fertile, de aceea se impune, ca 

dumneavoastra, domnilor consilieri, sa adoptati niste hotarari in privinta termenelor de pasunat. 

Aveti acolo in amenajament, si a fost expus pe site, termene orientative: 23 aprilie-Sf.Dumitru, 

iar dumneavoastra in functie de clima si de feritiliatea fiecarei zone, veti adopta niste hotarari 

spre binele dumneavoastra si al animaleleor, sa prelungiti sau sa scurtati aceste termene de 

pasunat. De asemenea, daca ati citit acest amenajament ati observat ca per total suprafata nu ar 

iesi o categorie de fertilitate tocmai buna. Ca exemplu, in anii anterirori se mergea: pentru o 
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bovina matura adulta-1 ha, pe cand acum valoarea a iesit de 0.7 ha. Deci, s-ar impune marimea 

suprafetei fiecarei specii insa nu putem face acest lucru deoarece la momentul in care s-a 

intocmit amenajamentul este peste suprafata pe care o detinem la momentul aceasta. In aceste 

conditii nu aveti decat doua variante: dupa ce ati inchiriat suprafata respectiva pe care o veti 

avea in administrare, v-o puteti gospodari personal si va veti putea mari valoarea de pasunat, 

sa va adaptati la niste rase care corespund si au alte cerinte. Data trecuta,  la comisie,  domnul 

Buzica mi-a pus cateva intrebari  referitor la sursele de apa. Aici pe balta, stiti bine ca avem 

paraul. In padina, exista de pe vremea domnului Moroaca, un foraj care a fost efectuat de cand 

era dansul. 

Dl Buzică M.: L-a facut pentru el! Special! 

Dl Vasile G.: Acum domnule Buzica, sa va mai zic ceva: mai tine si de buna intelegere 

si de organizarea crescatorilor de animale, de a se respecta intre ei, de a coabita impreuna si de 

a face in asa fel incat sa inteleaga ca fiecare trebuie sa traiasca. Pana la urma, daca o comuna 

are agricultori bogati are si o stare materiala mai buna. Daca ar fi existat o asociatie cu privire 

la sursele de apa ... am incercat sa determin anumiti crescatori de animale si utilizatori de 

pamant sa se asocieze ca pana la urma daca exista o asociatie, te poti uni, poti face un foraj, 

insa depinde de dumneavoastra ce va doriti.  Dau cuvantul doamnei secretar si daca mai aveti 

intrebari va ascult. 

Dl Buzică M.: Domnule Tanase! Avem in sala un om gospodar, un crescator de animale 

si vreau sa-i fac si eu o intrebare. Domnule Zlotea, dumneata ai folosit putul care l-a facut 

domnul Moroaca? Sincer! 

Dl Zlotea: Nu! Stii ca mint eu? Este la mare distanta. Ideal ar fi fost sa fie in mijlocul... 

Dl Buzică M.: Multumesc! Asta o sa facem, o sa tinem cont la propunerea voastra, sa 

facem ceva. 

Dl Vasile G.: Domnule Buzica, daca ne uitam tot timpul in urma nu mai mergem 

niciunde. 

Dl Buzică M.: Te uiti ca dracu. 

Dl Vasile G.: Da de ce nu ai luat dumneata initiativa, ca esti agricultor? Sa zicem ca 

lucrezi o suprafata de teren si sa faci un act de caritate si forezi un put undeva ! 

Dl Buzică M.: Unde domnule Gabi? 

Dl Vasile G.: Oriunde, asa! 

Dl Buzică M.: Păi cand a trebuit sa foram domnule Gabriel si dumneavoastra erati 

referent! 

Dl Vasile G.: Nu eram consilier! 
Dl Buzică M.: In loc sa foreze puturile de apa la adancimea necesara, s-a dus si le.a 

forat la o anumita adancime. 

Dl Vasile G.: Adancimea de forare depinde de carotaj, sunt niste analize care in functie 

de potabilitatea apei se hotaraste la ce adancime se foreaza. Eu vorbesc pe documente! 

Dl Buzică M.: In principiu, la sedinta ai fost cel mai explicativ cu privire la 

amenajament. Este o necesitate si vreau sa spun ceva ca sa stie lumea. Cu multi ani in urma 

aveau foarte multi oameni de aici, vaci, s-a infiintat o asociatie de utilizatori de pasunat la 

nivelul judetului Giurgiu si am avut membrii fondatori pe Parcalabu Dumitru, pe vremea 

domnului Moroaca, in momentul cand s-a aflat, domnul vice, de pe vremea aceea, Stefan Dorel, 

si a pus toti membrii fondatori sa se retraga, sa ne dizolvam si de aia am ajuns unde am ajuns 

domnule Gabriel. 

Dl Vasile G.: Domnule Buzica daca ne uitam tot timpul in urma nu o sa mai avansam. 

Dl Mareș: Nu mai conteaza ce a fost in urma, sa-l lasam pe domnul Florin acum sa faca! 

Multă dușmănie este în sat! 

Dl Tanase I.:  Mai doreste cineva sa ia cuvantul? 

Dl viceprimar: Gabi, spune tare sa inteleaga toata lumea! 

Dl Vasile G.: Domnule vice, ma repet! Este de importanta majora sa se adopte urgent 

acest amenajament pentru ca mai sunt alte proceduri de inchiriere care nu ne permit sa ne 

incadram in termenul de 1 martie. 



17 
 

Dl Tanase I.:   Suntem la punctul 8. Cine este pentru? Se abtine cine? Este cineva 

impotriva? Deci acest punct a trecut cu majoritate. 
Dl Mărciulescu intervine și spune că s-a scris greșit cuvântul amenajament, cu oliteră 

,,a” lipsă și pentru ce salarii sunt nu trebuie să se greșească. 

Proiectul de hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi este adoptat cu 10 voturi. 
Dl Tanase I.: Bun, trecem la punctul numarul 9 cu privire la aprobarea planului de 

acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 

social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local 

conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Dam cuvantul 

domnului primar sa ne spuna despre ce este vorba. 

Dl primar: Din aparatul de specialiate, doamna Paun va sta la dispozitie pentru intrebari 

daca vreti dumneavoastra. 

Dna Paun I.: L-am dezbatut in comisie! Este vorba despre lucrarile care trebuiesc 

efectuate. Persoanele care sunt apte de munca, si din moment ce acum a crescut salariul minim 

pe economie a scazut si numarul de ore: o persoana trecuie sa faca 13 ore pentru o luna, ia 142 

de lei si presteaza 13 ore. 

Dl Buzică M.: Cat facea inainte? 

Dna Paun I.: Inainte lucra 2 zile. 

Dl Buzica M.: 16 ore. Si acum lucreaza 13 ore. I-a pus Dumnezeu mana in cap. 

Dna Paun I.: Ei se ocupa cu intretinerea curateniei in comuna, unde este nevoie de ceva 

in comuna, noi apelam la ei, nu avem personal care sa se ocupe de aceasta munca inafara de ei. 

Dl primar: Cate persoane sunt care vin la munca efectiv. 

Dna Paun I.: In jur de 20 de persoane. In daia sunt vreo 7, la Plopsoru vreo 12-13. 

Dl Buzică M.: Doamna Paun, am o intrebare. Noi stim unde muncesc cei de la ajutor 

special. 

Dl primar: Unde muncesc? 

Dl Buzică M.: Va rog sa enumerati ce activitati ati propus dumneavoastra ca sa stie si 

restul lumii. 

Dl primar si dna secretar: Sunt publice! Sunt pe sit-ul primariei! 

Dl Buzică M.: Eu stiu! Dar vreau sa le spuneti aici! ( domnul Buzica citeste activitatile 

care sunt scrise pe site). Poate sa va confirme ca se ocupa domnul vice de ei. 

Dl Buzică M.: Doamna Anin, domnul primar a avut o initiativa, cu aia cu comuna 

curata, atunci cand am strans sticle si ce dracu am strans prin sat. Si am mers si am strans pana 

cand la un moment dat am ajuns la un cetatean la poarta care avea vreo 3-4 sticle si statea peste 

gard si striga: ba! Ia-le si pe alea! Adica noi ne-am dus sa-l sensibilizam cu niste eforturi, cu 

Gabi cu masina, pe banii lui, ca sa le demonstram ca facem ceva si el sta pe gard si spunea: ia- 

le ba si pe alea. 

Dl Tanase I.:  Mai sunt discutii completari pentru punctul numarul 9? Sa supunem la 

vot punctul 9 cu privire la aprobarea planului de actiune! Cine este pentru? Majoritatea.Se 

abtine cineva? Este cineva impotriva? 

Proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi este adoptat cu 10 voturi. 
Dl  Tanase  I.:    Si  acum  acum  trecem  la  punctul  numarul  10  cu  privire  la 

suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

anul 2018. 

Dna Paun I.: Avem in prezent un numar de 20 de posturi de asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav, dintre care 19 sunt ocupate, mai avem unul liber si propunem ca 

pentru viitor sa mai suplimentam cu 3 posturi deoarece putem observa o rata crescatoare a celor 

care se imbolnavesc si ar fi bine sa beneficieze de asitenta mai ales mamele cu copii bolnavi 

care reprezinta o prioritate. 

Dl Tanase I.:  Mai are cineva ceva de adaugat la punctul numarul 10? Nu! Deci sa 

supunem la vot! Cine este pentru?-Majoritatea. Se abtine cineva? Este cineva impotriva? 

Proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi este adoptat cu 10 voturi. 
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Dl Tanase I.:   Trecem mai departe la punctul numarul 11 cu privire la ieșirea 

comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”. Domnule primar, aveti cuvantul! 

Dl  primar:  Cu  privire  la  ieșirea  comunei Adunații-Copăceni,  județul  Giurgiu  din 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”, nu stiu exact de 

ce Rusu de la Adunatii Copaceni doreste sa iasa dar stiu ca era nemultumit de operator deoarece 

ii marea pretul foarte mult si din aceasta cauza dansul vrea sa se autogospodareasca ca sa isi 

mentina pretul scazut. Ma pot interesa si va pot spune ulterior. Vom avea o sedinta saptamana 

aceasta si sigur o sa se puna problema, doar am primit documentatia. Fiecare comuna care face 

parte din respectiva asociatie trebuie sa dea o hotarare de consiliu prin care isi da acordul ca 

iese Adunatii Copaceni din Asociatia” Sanatate prin apa curata”. 

Dl Buzică M.: Domnule primar, stiti cum e? Hotaram noi soarta care nici nu stim ce se 

intampla acolo. Eu am o propunere, consiliul judetean sa ne faca o adresa, motivul la Adunatii 

Copaceni de ce vrea sa iasa din asociatia asta, ca sa stim si noi dracu, noi stim, ca poate o fi 

conducta sparta... 

Dl primar: O facem in numele nostru sau in numele dumneavoastra? 

Dl Buzică M.: Eu vorbesc in numele consiliului local. 

Dna Storobaneanu Cristina: Eu am lucrat 4 ani in aceasta comuna si este o comuna 

prospera! 

Dl Buzică M.: Si de ce vrea sa iasa? 

Dna Storobaneanu Cristina: Pentru ca daca li se mareste pretul nu le convine, plus de 

asta au impozitele mult mai mari. 

Dl Buzică M.: Ai vreo dovada?  Ca eu aici votez pe dovezi! Nu pe vorbe! 

Dl Pîrcălabu Razvan: Va rog din suflet, ca simplu cetatean al acestei comune care 

contribui substantial la bugetul local, cu ce te deranjeaza pe dumneata ca iese Adunatii 

Copaceni din asociatie, pe dumneata ar trebui sa te intereseze de bunul mers al comunei Daia, 

te incurca cu ceva ca iese Adunatii Copaceni? 

Dl Buzică M.: Nu, dar eu pe ce sa votez aici domnule Razvan? 

Dl Pîrcălabu Razvan: Dacă este o simplă formalitate? 

Dl primar: Asa sunt procedurile, fiecare comuna trebuie sa-si dea acordul ca sa poata 

iesi din asociatie. 

Dna secretar: Inainte de a ajunge aceasta hotarare la celelalte comune care sunt in 

asociatie, consultă comuna respectivă. Comuna respectiva a dat hotarare ca sunt de acord, 

consiliul local al comunei Adunatii Copaceni raspunde de ce a hotarat pentru cetatenii sai. Ca 

procedura, fiind intr-o asociatie, celelalte comune trebuie sa ia act de hotărâre. 

Dl Buzică M.: Sa va explic ca sa stiti. In momentul in care iese o comuna din asociatia 

asta, se scrtica calindera in asociatia asta, pentru ca acolo ai un statut si cand iese o persoana 

afecteaza statutul iar in baza statutului nu mai poate sa functioneze asociatia. 

Dl Mărciulescu: Trebuie modificat si statutul. 
Dna secretar: Domnule Buzica, duceti pana la capat. Se modifica in mod corespunzator, 

de fiecare dată cand cineva intra sau iese. 

Dl Buzică M.: Deci aia inseamna ca are apa si vor sa iasa de acolo. 

Dna secretar: Poate ca vor sa-si faca propria firma. Nu aveti de unde sa stiti ce vor ei sa 

faca.  
Dl Tanase I.:  Daca o sa coboram un punct mai jos o sa vezi cum o alta comuna o sa 

vrea sa adere, la cu totul alta asociatie, cu curentul. Aceasta este procedeul, unii vor sa intre iar 

acestia vor sa iasa. Fiecare sa faca cum o dori. Mai are cineva ceva de completat la acest punct 

cu privire la ieșirea comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată”? 

Dl  primar:  La sedinta la care  am  participat  aceasta  era motivul  si nemultumirea 

domnului Rusu, daca o sa vina Apa Service sa ii ia, ii creste la 7 lei iar acum este la 4 lei. Nu 

vrea sa nemultumeasca cetatenii si astfel vrea sa iasa din asociatie. 

Dl Tudorache: Poate este și rea apa la ei. Nu poti să o bei. 
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Dl Tanase I.: Deci sa supunem la vot! Cine este pentru?-6 pentru. Se abtine cineva? -4 

abtineri. 
Dl primar: Pentru: Ivan, Dragomir, Buzica, Paun 

Au votat pentru, 6 consilieri: Nițu Petre, Mihai Petre, Tănase Ionel, Ghidanac 

Fanel, Stancu Florin, Tudorache Marin. 

S-au  abținut 4 consilieri:  Buzica Mihai,  Dragomir Marius,  Ivan  Petre,  Păun 

Alexandru Radu Marian. 

Proiectul de hotărâre nr.11 de pe ordinea de zi a fost adoptat. 
Dl Tanase I.: Trecem la punctul 12 cu privire la aderarea comunei Roata de Jos la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Iluminat Public Eficient”. 

Dl primar: Aici este simplu, fiind o asociatie, beneficiezi de pret redus la megawatt, 

kilowatt..... probabil vor sa intre ca beneficieze de tariful respectiv. Suntem si noi in acest 

proiect. De curand s-a incheiat un contract si vor si ei sa intre ca sa poata beneficia de un tarif 

mai mic decat ar fi platit la alt operator. 

Dl Buzică M.: Nu e acelasi lucru ca si la apa? Nu ai mentenanta? Nu ai becuri? Nu ai... 

Dl primar: Nu! Nu este acelasi lucru ca si la apa. Aici vorbim de kilowatt. Sigur acum 

avem un pret mai mic la curent decat daca am fi fost independenti. 

Dl Tanase I.: Deci sa supunem la vot! Cine este pentru?Se abtine cineva? 

Dl primar: Pentru,  toata lumea! 

Proiectul de hotărâre nr.12 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu 10 voturi. 
Dl Tanase I.:  Punctul numarul 13 cu privire la alegerea președintelui de ședință 

pentru perioada februarie-aprilie 2018. Propuneri pentru alegerea noului presedinte de 

comisie. 

Dna secretar: Aveti vreo propunere? Deci 2 propuneri avem la momentul actual. 

Domnul Ghidănac îl propune pe domnul Ivan Petre și domnul Tănase îl propune pe domnul 

Stancu Florin. 

Dl Tanase I.:  Bun! Cine este pentru Ivan Petre? 

Dna secretar: Domnul Ivan Petre! Cine este pentru Domnul Ivan Petre? Domnul 

Ghidanac l-a propus pe domnul Ivan Petre. Deci cine este pentru domnul Ivan Petre? Votează 

un număr de 9 consilieri. 

Proiectul de hotărâre nr.13 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu 9 voturi, domnul 

Ivan Petre va fi președinte de ședință în perioada februarie-aprilie 2018. 
Dl Tanase I.:  Bun, deci noul presedinte de ședință este domnul Ivan Petre. Succes 

domnule Ivan. Iar acum ,,diverse”. Cine se incrie la diverse? Dintre consilieri- nici un consilier. 

Dintre cetateni- Anin Ileana și Mărciulescu Dumitru. Atat! Va rog, doamna! 

Dna Anin I. discută despre următoarele: 

- o emisiune pe Tvr 1 în care ministrul agriculturii spunea primarilor să roage 

proprietarii de vaci sa formeze asociații iar pentru legumicultori sa formeze o ascociatie si sa 

se creeze conditii sa construiască depozite ca sa depuna aceste produse, rosii, castraveți, etc. 

- efectivul de animale din comună, raportat la suprafața de pajiști, spune că deține 

documente din 1997 privind preluarea de către comună a 750 ha izlaz si 168 ha pasune și cere 

explicatii cu privire la această problemă, considerând că suprafața s-a diminuat. Primește 

clarificări de la domnul Vasile Gabriel care precizează că suprafața cu pășune nu s-a diminuat 

și că efectivul de animale este prea mare raportat la fertilitatea terenului; 

- vine cu propunerea de infiintare a unor locuri de munca prin construirea unor cabane 

sau popularea heleșteului care trebuia exploatat, unde ar putea sa pescuiasca, pentru a crea 

locuri de muncă; 

- întreabă dacă cele 2 md primite și neutilizate, despre care s-a discutat la ședința din 

decembrie, au trecut in excedent și dl primar îi răspunde că ,,nu, nici nu i-am primit și dacă 

ajungeau, trebuia să-i dam înapoi”. 

- referitor la aprobarea construirii gardului la căminul cultural, precizează că a efectuat 

din surse proprii lucrări și că trebuie terminat gardul, că intră câinii; 

-cere să se prezinte raportul de activitate al primarului pe 2018. 
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Dna secretar precizează că așteaptă luna viitoare rapoartele de activitate ale primarului, 

viceprimarului și ale fiecărui consilier pentru a fi făcute publice pe site. 
Dl primar spune că raportul său este în lucru, mai așteaptă de la fiecare departament, 

pentru a-l completa. 

Ia cuvântul domnul Mărciulescu D. care menţionează faptul că nu i s-a răspuns în 

termenul legal de 30 de zile la solicitările verbale ridicate în sedința anterioară în temeiul Legii 

nr. 544 și anume, dar și alte probleme enumerate mai jos: 

-  verificare calitatii apei din fântâni nu s-a cerut pentru toate fântânile și trebuie făcute 

adrese la DSVSA privind apa potabila de la toate cismelele publice. Secretarul i-a răspuns că 

va continua cu solicitările și pentru celelalte fântâni; 

- nu s-a publicat lista rușinii, asa cum este la nivel national. Secretarul îi spune doamnei 
Covei să o publice; 

-   constată că s-a publicat lista de la 416; 

-   cunoaște că se lucreaza la lista cu pașunile inchiriate; 

- nu s-a prezentat raportul de activitate privind achizițiile și daca au fost zero achiziții, 

de ce a fost plătită doamna Iordache Viorica, care a fost angajata ilegal; 

-   in ianuarie anul trecut nu s-a întocmit un plan de achizitii, nici cel pe anul acesta nu 

a fost prezentat; 

- acuză secretarul comunei că, deși afirmă că respectă legea i-a platit dlui consilier 

Zlotea 430 lei deși nu a participat la sedinta de comisie ci doar la cea de consiliu, plătind 215 

lei in plus din banii publici. Secretarul precizează că nu a făcut personal pontajul, a fost prima 

ședință, însă va verifica acuzațiile și se va remedia daca s-a facut o greseală; 

-   înmânează secretarului un extras dintr-un ziar care conține o lista cu ,,penalii din 

primărie, salariați care au delapidat, dintre care unii stau lângă dumneavoastră”. 

Dl primar informează ce se dorește a se realiza pe viitor, și anume: 
-din buget si economiile făcute sa cumpărăm un buldoexcavator nou, pentru care trebuie 

poate să angajam și un sofer; 

-pentru a scădea infracționalitatea să achiziționăm și să montam sistem de supraveghere 

video pentru comuna, pentru început să cumpere 32 camere; 

-spune că trebuie un container in care sa punem utilajele cumparate întrucât nu avem 

spați de depozitare și face apel dacă cineva ne poate ajuta; 

-extinderea primariei cu o sala de ședinte, folosită și pentru cununii, precum și 

tranformarea unui spatiu, fosta arhivă în toaletă întrucât, în 2018, este inuman să mergem 

în ,,fundul grădinii”; 

- consilierii să vină cu propuneri de investiții pentru a putea utiliza banii economisiți; 
- precizează că nici lui nu-i place sa meargă prin noroaie, că a sondat piața și a cerut o 

oferta să punem piatră spartă pe 4 km de drum și costă 3,7 md, să idententificăm unde este 

urgent să reparam; 

-informează că avem SF pentru 17 km de drum asfaltat și dacă obținem finanțări, este 

foarte bine și le vom obține; 

-avem restanța de 10.000 lei la gunoi de pe vreamea mandatului domnului Barbu și 

vrem să o plătim eșalonat, avem o convenție. 

Dl Buzica M. subliniază că: 

-se impune să facem ceva cu drumurile, să astupam gropile de acum, să nu facem o 

pietruire cap- coadă, că s-ar putea să venim cu asfalt, dar măcar să astupăm unde sunt adevarate 

cratere. 

-sa sprijinim tinerii prin punerea la dispozitie a serviciilor de consultanță pentru a 

înființa firme, accesa fonduri. 

În încheiere, secretarul comunei face următoarele precizări referitoare la unele 

probleme ridicate de domnul Mărciulescu: 

- strategia achizițiilor publice și PAAP pe 2018, ca parte integrantă a strategiei, sunt 

gata în proporție de 80%, s-a dorit introducerea pe ordinea de zi în această ședință dar, întrucât 

bugetul nu a putut fi prezentat, le vom supune aprobării în februarie. Chiar dacă era aprobat în 

decembrie tot suferea modificări conform bugetului; 
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- referitor la contractul cu doamna Iordache recunoaște că nu cunoaște toate detaliile, 

dar dă citire prevederilor art. 2 alin.(6) din Normele la legea achizițiilor publice care, dă dreptul 

autorității contractante să încheie astfel de contracte când nu are compartiment specializat pe 

achiziții și precizează că se vor mai încheia contracte de consultanță pentru proiectele care 

trebuie începute. 

Nu mai sunt alte discuții și domnul Tănase declară ședința închisă. 

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