
ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

   COMUNA  DAIA 

TEL/FAX: 0246/244085   
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Site: www.primaria-daia.ro 

Nr.6416/08.11.2017 

 

 

 

  În conformitate cu prevederile  art.39, alin.6   din Lg.nr.215/2001,republicată, cu  

   modificările ulterioare   se publică următorul : 

 

 

ANUNȚ 

 

 

-pe data de 15.11.2017,  ora 17,00 la  Școala Gimnazială nr.1 Daia  , va avea loc 

ședința  ordinară a Consiliului Local al comunei Daia , cu următoarea ordine de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă 

din devizul general,  pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 95, com.Daia, 

sat.Plopșoru, jud.Giurgiu” - inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din 

devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială 

nr.1 Daia,  com.Daia, jud.Giurgiu” - inițiator primarul comunei Daia;  

3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economic așa cum rezultă din 

devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare, construcții grup 

sanitar și centrală termică la  Grădinița nr.2 Plopșoru,  com.Daia, jud.Giurgiu” - 

inițiator primarul comunei Daia;  

4. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

com.Daia pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia; 

5. Proiect de hotărâre privind realizarea achiziției pentru încheierea contractului de prestari 

servicii de deszăpezire pentru sezonul rece: decembrie 2017-martie 2018- inițiator primarul 

comunei Daia;  

6. Proiect de hotărâre privind  apărarea intereselor  comunei Daia în fața  instanțelor de 

judecată - inițiator primarul comunei Daia; 

7. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei și statului de funcții a 

aparatului de specialitate al primarului comunei Daia, județul Giurgiu- inițiator 

primarul comunei Daia; 

8. 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.6415/08.11.2017 

 

 

 

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. 243 /2017 vi se face cunoscut că, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară pentru data  de 

15.11.2017, ora 17,00 care va avea loc la sediul  Școlii Gimnaziale nr.1  Daia, cu următoarea 

ordine de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici așa cum 

rezultă din devizul general,  pentru obiectivul de investiții„Modernizare DC 95, 

com.Daia, sat.Plopșoru, jud.Giurgiu - inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din 

devizul general pentru obiectivul de investiții„Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 

Daia,  com.Daia, jud.Giurgiu - inițiator primarul comunei Daia;  

3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din 

devizul general pentru obiectivul de investiții„Reabilitare și consolidare, construcții grup 

sanitar și centrală termică la  Grădinița nr.2 Plopșoru,  com.Daia, jud.Giurgiu - inițiator 

primarul comunei Daia;  

4. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia 

pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia; 

5. Proiect de hotărâre privind realizarea achiziției pentru încheierea contractului de prestari 

servicii de deszăpezire pentru sezonul rece: decembrie 2017-martie 2018- inițiator primarul 

comunei Daia;  

6. Proiect de hotărâre privind  apărarea intereselor  comunei Daia în fața  instanțelor de 

judecată - inițiator primarul comunei Daia; 

7. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei și statului de funcții a aparatului 

de specialitate al primarului comunei Daia, județul Giurgiu- inițiator primarul comunei 

Daia; 

8. Diverse. 

 

 

 

pentru, SECRETAR 

ȘTEFAN ELENA 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din devizul 

general,  pentru obiectivul de investiții„Modernizare DC 95, com.Daia, sat.Plopșoru, 

jud.Giurgiu” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276 /2017 

-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.6277 /2017 

-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017 

-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.13 , art. 126 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare 

-prevederile art.14, alin.4, art.44, alin.1 din Lg.nr.273 / 2006 privind finantele publice locale 

, cu modificările şi completările ulterioare 

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

publica  , republicată 

- prevederile H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală, cu modificările și completările ulterioare 

-prevederile  ORDIN nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

  

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 Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din devizul 

general,  pentru obiectivul de investiții„Modernizare DC 95, com.Daia, sat.Plopșoru, 

jud.Giurgiu, conform studiului de fezabilitate, elaborat de SC CONSITRANS SRL, după cum 

urmează: 

 Valoare totală a investiției, pentru finalizarea obiectivului – 3.670.381 lei(inclusiv 

TVA), din care: 

 3.449.597 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de stat 

 220.784 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul local 

 

Art.2. Se aprobă suma de 220.784 lei, ca finanțare de la bugetul local pentru obiectivul 

„Modernizare DC 95, com.Daia, sat.Plopșoru, jud.Giurgiu”. 

Art.3. Primarul comunei Daia prin compartimentele de specialitate, va asigura punerea în 

aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
            . 

PRIMAR,      pentru SECRETAR, 

SERBAN ADRIAN FLORIN    ȘTEFAN ELENA 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 

privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiții„Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Daia,  com.Daia, jud.Giurgiu”  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276/2017 

-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.6277/2017 

-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017 

-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.13 , art. 126 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare 

-prevederile art.14, alin.4, art.44, alin.1 din Lg.nr.273 / 2006 privind finantele publice 

locale , cu modificările şi completările ulterioar 

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

publica  , republicată 

- prevederile H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

- prevederile O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală, cu modificările și completările ulterioare 

-prevederile  Ordinului  nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  

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 aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Daia,  com.Daia, jud.Giurgiu” și 

a indicatorilor tehnico-economici, conform devizului general, elaborat de SC CONSITRANS 

SRL, după cum urmează: 

Valoare totală a investiției, pentru finalizarea obiectivului –3.068.344 lei(inclusiv TVA), din 

care: 

 2.952.936 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de stat 

 115.408 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de local 

 

Art.2. Se aprobă suma de 115.408 lei, ca finanțare de la bugetul local pentru obiectivul „ 

Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Daia,  com.Daia, jud.Giurgiu”. 

Art.3. Primarul comunei Daia prin compartimentele de specialitate, va asigura punerea în 

aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

PRIMAR,      pentru SECRETAR, 

SERBAN ADRIAN FLORIN    ȘTEFAN ELENA 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiții„ Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și centrală termică la  

Grădinița nr.2 Plopșoru,  com.Daia, jud.Giurgiu 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276 /2017 

-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.6277 /2017 

-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017 

-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.13 , art. 126 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare 

-prevederile art.14, alin.4, art.44, alin.1 din Lg.nr.273 / 2006 privind finantele publice locale 

, cu modificările şi completările ulterioar 

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

publica  , republicată 

- prevederile H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

- prevederile O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală, cu modificările și completările ulterioare 

-prevederile  Ordinului  nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  

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.l.Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investiții„ Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și centrală termică la  

Grădinița nr.2 Plopșoru,  com.Daia, jud.Giurgiu” și a indicatorilor tehnico-economici, 

conform devizului general, elaborat de SC CONSITRANS SRL, după cum urmează: 

o Valoare totală a investiției, pentru finalizarea obiectivului –1.661.598 

lei(inclusiv TVA), din care: 

 1.605.611 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de stat 

 55.987 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de local 

Art.2. Se aprobă suma de 55.987 lei, ca finanțare de la bugetul local pentru obiectivul 

„ Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și centrală termică la  Grădinița 

nr.2 Plopșoru,  com.Daia, jud.Giurgiu”. 

Art.3. Primarul comunei Daia prin compartimentele de specialitate, va asigura 

punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

PRIMAR,      pentru SECRETAR, 

SERBAN ADRIAN FLORIN    ȘTEFAN ELENA 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 

privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276/ 2017 

- raportul contabilului din aparataul de specialitate al primarului nr.6277/2017 

 - raportul de avizare al comisiei  economice și juridice nr.........../ 2017 

-Adresa ANAF nr.18478/02.11.2017, 

-  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; 

  

  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.(1) Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 

2017, 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. 

(2) Se aprobă lista de investiții pe anul 2017, 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. 

 

  

 

PRIMAR      pentru, SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN    ȘTEFAN ELENA 
 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind realizarea achiziției pentru încheierea contractului de prestari servicii de deszăpezire pentru 

sezonul rece: decembrie 2017-martie 2018 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276 /2017 

-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr. 6276/2017 

-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017 

-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.14 , art. 126 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare, 

-prevederile art.14, alin.4, și art.44, alin.1 din Lg.nr.273 / 2006 privind finantele publice 

locale , cu modificările şi completările ulterioare, 

 -prevederile Lg. nr.98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- prevederile H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile art.7 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 aproba realizarea achiziției pentru încheierea contractului de prestari servicii de deszăpezire 

pentru sezonul rece: decembrie 2017-martie 2018. 

 

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

 

 

 

PRIMAR      pentru, SECRETAR 

SERBAN ADRIAN FLORIN    ȘTEFAN ELENA 
 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 

   privind  apărarea intereselor  comunei Daia în fața  instanțelor de judecată 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276 /2017 

 -raportul persoanei care ține locul secretarului  comunei Daia  nr. 6277 /2017 

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. /2017 

-Raportul: Expertiză tehnico-economică pentru lucrarea „Alimentarea cu apă a localităților 

Daia și Plopșoru” 

- Raportul: Expertiză tehnică privind calitatea lucrărilor de consolidare a părții carosabile 

prin păietruire pe unele drumuiri de interes local din com.Daia,  

-Raportul Curții de Conturi Giurgiu, 

-prevederile art . 21 (3)din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.14 ,alin.4 din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările 

şi completările  ulterioare   

-prevederile art.79^3 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale , modificată prin Lg.nr.673/2002 

-prevederile art.I, alin.2,lit.,,b,, din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 

acte normative , 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.(1)Apărarea intereselor Comunei Daia în fata instanţelor de judecată se va face de  un 

apărător ales, deoarece  asistenta juridică nu poate fi asigurată altfel. 

 
(2) Apărătorul ales, va apăra interesele comunei Daia în fata tuturor instanţelor de judecată. 

 

(3) Cheltuielile se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli  al comunei Daia, conform  

clasificației bugetare, respectiv cap.510103-autorități executive. 

 

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

Daia . 

 

 

PRIMAR      pentru SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN     ȘTEFAN ELENA 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

PROIECT DE HOTARARE    

 

privind completarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al 

primarului comunei Daia, județul Giurgiu 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 
 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276/2017 

- raportul persoanei care ține locul secretarului comunei Daia nr.6277/2017 

 - raportul de avizare al comisiei  economice și juridice nr...../ 2017 
-Anexa nr.17 la Ordinul Prefectului nr.157/13.04.2017 

- Adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Daia nr.506/2017 

-prevederile art.36(3 ), lit.”b” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art.59- 62 din Lg.nr.24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile art.XVI din Lg.nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

 transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

 prevenirea şi sancţionarea corupţiei , cu modificările ulterioare 

-prevederile art.VI din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Lg.nr.273/2006 

 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

H O T A R A Ş T E 

 

Art.1 .(1) Se aprobă completarea organigramei și statului de funcții a aparatului de 

specialitate al primarului comunei Daia, județul Giurgiu , conform anexelor nr.1 și 2. 

 

( 2) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul și 

secretarul comunei Daia.. 

 
 

PRIMAR      SECRETAR 

SERBAN ADRIAN FLORIN     ȘTEFAN ELENA 
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