
ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

   COMUNA  DAIA 
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Site: www.primaria-daia.ro 

Nr.2372/13.04.2017 

 

 

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

    modificările ulterioare   se publică următorul : 

 

 

ANUNȚ 

 

 

-pe data de 20.04.2017,  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  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din 

aparatul de specialitate  al primarului comunei Daia - inițiator primarul comunei 

Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru 

lucrarea de investitii ,,Consolidare drumuri comunale in comuna Daia”- inițiator 

primarul comunei Daia; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnico-

economice pentru obiectivul de investitii ,,Alimentarea cu apă a localităților Daia 

si Plopșoru” -inițiator primarul comunei Daia; 

4.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru 

lucrarea de investitii ,,Pietruire DC 95”-inițiator primarul comunei Daia; 

5.  Proiect de hotărâre privind   alegerea președintelui de ședință - inițiator primarul 

comunei Daia; 

6.  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.2371/13.04.2017 

 

 

 

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. 96 / 2017 vi se face cunoscut că, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară pentru data  de 

20.04.2017, 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 Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul 

de specialitate  al primarului comunei Daia - inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru lucrarea de 

investitii ,,Consolidare drumuri comunale in comuna Daia”, realizată în anul 2015- inițiator 

primarul comunei Daia; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnico-economice pentru 

obiectivul de investitii ,,Alimentarea cu apă a localităților Daia si Plopșoru” -inițiator 

primarul comunei Daia; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru 

lucrarea ,,Pietruire DC 95” realizată în anul 2015 -inițiator primarul comunei Daia; 

5. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință - inițiator primarul comunei 

Daia; 

6. Diverse 

 

 

 

pentru, SECRETAR 

ȘTEFAN ELENA 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 

privind  aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru lucrarea de investitii 

 ,,Consolidare drumuri comunale in comuna Daia” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2207/ 2017 

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

-prevederile punctului 3 din Decizia nr. 32/2016 emisa de Curtea de Conturi Giurgiu 

ca urmare a actiunii cu tema ,,Audit financiar asupra conturilor de executie bugetara 

ale unitatii Administrativ-Teritoriale a Comunei’’ 

- masurile dispuse de Curtea de Conturi Giurgiu prin Decizia nr.32/2016;  

 - procesul verbal de control nr. 183/04.01.2017 emis de ISC Giurgiu; 

-prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale,  actualizata cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii si insatalatii aferente acestora, actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,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 aproba efectuarea unei expertize tehnice pentru lucrarea de investitii 

,,Consolidare drumuri comunale in comuna Daia’’  realizată în anul 2015. 

 

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 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 

privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate 

 al primarului comunei Daia 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2207/ 2017 

- raportul secretarului comunei Daia nr.2245/2017 

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

-Ordinul Prefectului, județul Giurgiu  privind stabilirea numărului maxim de posturi, 

pe anul 2017; 

- prevederileart.23 din Lg.nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6,lit„a„, art.7-8 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 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 Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Daia.județul Giurgiu, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse  la îndeplinire de către primarul și secretarul 

comunei Daia, care va transmite prezenta hotărâre și către A.N.F.P. . 

 

 

 

 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 efectuării unei expertize tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 

 ,,Alimentarea cu apă a localităților Daia si Plopșoru” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2207 2017 

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

-prevederile punctului 2 din Decizia nr. 32/2016 emisa de Curtea de Conturi Giurgiu 

ca urmare a actiunii cu tema ,,Audit financiar asupra conturilor de executie bugetara 

ale unitatii Administrativ-Teritoriale a Comunei’’ 

- masurile dispuse de Curtea de Conturi Giurgiu prin Decizia nr.32/2016;  

-prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale,  actualizata cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii si insatalatii aferente acestora, actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile legii nr.50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,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 efectuarea unei expertize tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Alimentarea cu apă a localităților Daia și Plopșoru’’. 

 

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 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 

privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru lucrarea de investitii 

 ,,Pietruire DC 95” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2207/ 2017 

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

- solicitarea cetațenilor satului Plopșoru, întregistrată sub nr.2187/03.04.2017 

-prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale,  actualizata cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii si insatalatii aferente acestora, actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,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 aproba efectuarea unei expertize tehnice pentru lucrarea de investitii 

,,Consolidare drumuri comunale in comuna Daia’’, realizată în anul 2015. 

 

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 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

 

 

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

 

privind  alegerea președintelui de ședință 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2207 / 2017 

 -raportul secretarului  comunei Daia nr. 2245 / 2017 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr… / 2017 

-prevederile art.35 , alin.1 din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, 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 alege președinte de ședință  d-l  consilier , ..... ,  pe o perioadă de 3 

luni , respectiv lunile mai - iulie 2017 . 

 

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către persoana prevăzută la 

art.1.       

 

 

 

PRIMAR      pentru SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN     ȘTEFAN ELENA 

 
 


