
ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

   COMUNA  DAIA 

TEL/FAX: 0246/244085   

 E-mail: contact@primaria-daia.ro 

Site: www.primaria-daia.ro 

Nr .3109   /  02.06 . 2015 
 

 

 
 

 

  În conformitate cu prevederile art.7, alin.13  din Lg.nr.52/2003 ,republicată   se publică  următorul : 

 

ANUNȚ 
  

 

  

 Autoritatea locală a comunei Daia supune dezbaterii publice  elaborarea următoarelor  proiecte de  

acte normative   : 

 

  1.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului 

 local  rezultat la finele anului 2014 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

 dezvoltare în anul 2015   -inițiator primarul comunei Daia . 
  2.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Daia 

pe anul 2015  -inițiator primarul comunei Daia . 
 
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul  de 

act normativ până la 03.06 .  2013 , ora 12,00  și vor specifica articolul sau articolele din proiectul  de act 
normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi data primirii, persoana şi datele de  contact  ale 

expeditorului . 
  Propunerile , sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi depuse la sediul primăriei 

 comunei Daia în termenul sus-menționat ,la persoana desemnată pentru relația cu societatea civilă , d-na 

 Ștefan Elena , în zilele lucrătoare , între orele de program , 8,00 -16,00 . 

1. -  Proiectele  de acte normative urmează să se supună aprobării Consiliului Local al comunei Daia  în 

 ședința  de îndată  din 03.06.  2015 , care va avea loc  la sediul primăriei comunei Daia . 
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  În conformitate cu prevederile art.8, alin.1 ,lit,,a și c , , alin.4 alin.13   din Lg.nr.52/2003  ,republicată  
coroborat cu art.39,alin.6 din Lg.nr.215/2001,republicată, cu modificăile ulterioare , se  publică  următorul : 

 
ANUNȚ 

 

 -pe data de 03.06. 2015 , ora 17,00  la sediul primăriei comunei Daia , va avea loc ședința de îndată  a 
 Consiliului Local al comunei Daia , cu următoarea ordine de zi : 

 

  1.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului 

 local rezultat la finele anului 2014 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

 dezvoltare în anul 2015  -inițiator primarul comunei Daia . 
 2.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Daia pe 

 anul 2015  -inițiator primarul comunei Daia . 
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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2014 ca sursă de 

finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
Având în vedere: 

 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 3107  / 2015 

 -raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia 

  nr.3108  / 2015 

 -raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr.  / 2015 
-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 58 (1), lit.”a” din Lg.nr. 273/ 2006  privind finanțele publice locale ,  cu 

modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.7 (13 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica 

republicată 

In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 

 Art.1. Se  aprobă  utilizarea din excedentul bugetului local rezultat la finele anului 

2014 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015 în sumă  de  

360 mii lei , astfel: cap.84.02.03.01 ,, drumuri și poduri ,,   360 mii lei . 

  Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul  comunei  

Daia și contabilul din aparatul de specialitate al primarului , care o va face publică și pe  site 

:www.primaria-daia.ro . 
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PROIECT DE HOTARARE 
                                       

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul  2015 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 
Având în vedere: 

 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 3107  / 2015 

 -raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia 

  nr.3108  / 2015 

 -raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. /2015 
-prevederile Lg.nr. 186 / 2014– Legea bugetului de stat pe anul 2015 

-prevederile art.36, alin.4, lit.”a”  din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art. 8 , lit.,, a și b,,  art. 19, alin.2  art.20(1)lit.,,a,, art.58 , alin.1,lit,,a,, din Lg. 

nr.273/2006 privind finanţele locale,cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.7 (13  ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

publica, republicată 
 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
 

H O T A R A Ş T E 

 Art.1.  Se rectifică  bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2015, 

 după cum urmează : 

     a) se  rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli  pe 

capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre , conform  anexei 

nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 b) se rectifică lista de investiții pe anul 2015 ,conform anexei nr.2, care face parte integrantă  din 

prezenta hotărâre ; 

 Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 

 Daia și contabilul din aparatul de specialitate al primarului , care o va face publică și pe  site 

:www.primaria-daia.ro 
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