JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.1929/ 24.03.2017
În conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din
Lg.nr.215/2001,republicată, cu modificările ulterioare se publică următorul :

ANUNȚ

-pe data de 30.03.2017 , ora 17 ,00 la Școala Generală cu clasele I-VIII -Daia ,
va avea loc ședința ordinară Consiliului Local al comunei Daia , cu următoarea
ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Daia pe anul - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului
local al comunei Daia, rezultat la finele anului 2016, ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017- inițiator
primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a
bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 2016-inițiator
primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.9/2017 privind avizarea
rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 -inițiator primarul
comunei Daia;
5. Diverse

pentru, SECRETAR,
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMARIA COMUNEI DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.1928/ 24.03.2017
CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art. 39(1 ) din Lg.nr.215/ 2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare si dispozitia primarului nr. 86/2017 vi se face cunoscut că, sunteţi
convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de 30.03.2017, ora 17 ,00 care va
avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, cu următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Daia pe anul - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul
bugetului local al comunei Daia, rezultat la finele anului 2016, ca
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a
bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 2016-inițiator
primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.9/2017 privind
avizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 -inițiator
primarul comunei Daia;
5. Diverse

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Daia pe anul 2017

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

adresele ANAF Giurgiu nr.:3138, 3145, 4361 și 4819/2017 privind bugetul pe anul
2017;
adresa CJ Giurgiu nr.3467/2017privind bugetul pe anul 2017;
adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Daia nr.630/2017 privind decontarea cheltuielilor de
transport al cadrelor didactice;
expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.1331 /2017;
raportul contabilului comunei Daia nr. 1341/ 2017;
raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. -/ 2017;
prevederile Lg.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017;
prevederile art.36(4), lit.„a„ din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art.8, lit.„a-b„ art.19(1)lit.„a„, art.20(1)lit.„a„ din Lg.nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Lg.nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
prevederile Lg.nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala ,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2017, după cum urmează:
A) 1) se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe
capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe pe trimestre, conform anexei
nr.1, care face parte intergrantă din prezenta hotărâre;
2) se aprobă proiectul bugetului local cu estimările pentru anii 2018-2020 detaliat la venituri
pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole
și paragrafe pe trimestre, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
3) se aprobă bugetul local de venituri proprii la venituri pe capitole și subcapitole și la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrefe pe trimestre și
estimările pentru anii 2018-2020, conformanexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
B) se aprobă lista de investiții pe anul 2017, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
C) se aprobă Programul anual de achiziții pe anul 2017, conform anexei nr.3, 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.primariadaia.ro.
PRIMAR
pentru, SECRETAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării din excedentul bugetului local al comunei Daia, rezultat la finele anului
2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1331/ 2017
-raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia
nr. 1341 / 2017
-raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr.- / 2017
-prevederile art.36(4), lit„a„ din Lg.nr.215/2001a administraţiei publice locale,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.58(1) , lit„a„ din Legea nr.273 /2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.7 (2) 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
HOTARAŞTE
Art.1.Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local al comunei Daia, rezultat la finele
anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, după
cum urmează:
– Cap. 51.02 – 120 mii lei .
– Cap. 65.02 – 75 mii lei
– Cap. 67.02 – 100 mii lei
– Cap. 70.02 – 635 mii lei
– Cap. 84.02 – 320 mii lei
Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și
contabilul din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia, care o va face publică și
pe site: www.primaria-daia.ro.
.

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Daia pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.1331 /2017
-raportul contabilului comunei Daia nr. 1341/ 2017
-raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. -/ 2017
-prevederile Lg.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art.36(4), lit.„a„ din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.8, lit.„c„, art.57 din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 2.890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016;
- prevederile Lg.nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala ,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
Art.1.Se aprobă contul anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pe anul 2016, conform anexei nr.1, 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.

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL nr.9/2017
privind avizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- Referatul de legalitate al Instituției Prefectului – județul Giurgiu nr.2999/2017;
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1331 / 2017
- raportul secretarului comunei Daia nr. 1341 / 2017
- raportul de avizare al comisiei juridice nr.- / 2017
- prevederile Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Ordinului M.E.N. nr.5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
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
HOTARAŞTE
Art.1.Se modifică HCL nr.9/2017 privind avizarea rețelei școlare pentru anul școlar 20172018, după cum urmează :
în preambulul hotărârii HCL nr.9/2017, în loc de
„prevederile Ordinului M.E.N. nr.5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar„
se scrie:
„prevederile Ordinului M.E.N. nr.5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Art.2. Celelalte articole din HCL nr.9/2017, rămân neschimbate.

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

PENTRU SECRETAR,
ȘTEFAN ELENA

