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PROCES VERBAL 

 

 Incheiat azi 26.06.2017, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al 

comunei Daia, care a fost convocat prin convocarea nr. 3758/2017. 

 

 Participă 10 consilieri din cei 11 care compun C.L.Daia (absent 

nemotivat Tănase Ionel. 

 Participă de drept primarul, viceprimarul, persoana care ține locul 

secretarului comunei Daia, conform Dispozitiei primarului nr. 45 /2017, și dl 

consilier personal al primarului, Simionescu Adrian. 

 Participă și următorii cetățeni ai comunei Daia: Nitu Bogdan, Rabinca 

Gabriel-Ulise, Șerban Alexandru, Sima Dumitru, Mărciulescu Dumitru, Mareș 

Florea și Dragomir Nicușor. 

 Dl președinte de ședință declară ședința deschisă și dă cuvântul persoanei 

care ține locul secretarului comunei Daia să citească procesul- verbal al  

ședinței ordinare din luna mai 2017 . 

 După citirea procesului verbal, nu sunt discutii, se supune la vot si se  

aprobă cu 5 voturi pentru și 5 abțineri( Barbu Vasile-Mihail, Dragomir Marius, 

Ghidănac Fănel, Zlotea Ilie și Stancu Florin, deoarece au lipsit la ședința din 

luna mai 2017. 

 Dl președinte de ședință dă cuvântul dlui primar să citească ordinea de zi. 

Dl primar prezintă ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-

lui STANCU FLORIN  în cadrul Consiliului Local al comunei Daia  - 

inițiator primarul comunei Daia; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  HCL Daia nr. 

24/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din 

aparatul de specialitate  al primarului comunei Daia- inițiator primarul 

comunei Daia; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 18 din 

28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului C.L.Daia în Consiliul de 

administrație al Școlii- inițiator primarul comunei Daia; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

titlului de „Cetățean de onoare al comunei Daia”- inițiator primarul 

comunei Daia; 

5.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al 

comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia; 

6. Diverse: Referatul de legalitate nr.6886/26.05.2017, etc.; 

 



Inainte de a se supune la vot, dl primar cere suplimentarea ordinei de zi, cu 

proiectul de hotărâre privind implementarea “Investitii la Nivelul Comunitatilor 

locale pentru Reducerea Poluarii cu Nutrienti” din cadrul Proiectului “Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – Finanţare Adiţională” în comuna Daia, 

judetul Giurgiu. 

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă și se aprobă în  

unanimitate de cei 10 consilieri prezenți. 

Se trece la primul punct al ordinei de zi: privind validarea mandatului de 

consilier local al d-lui STANCU FLORIN  în cadrul Consiliului Local al 

comunei Daia. 

Dl primar  prezintă noul consilier PSD, care urmează să fie validat în funcția 

de consilier al Consiliului local Daia. 

Discuții nu sunt, se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi pentru. 

 Dl consilier Stancu Florin depunând Jurământul în fața C.L.Daia. 

Dl primar solicită ca punctul trecut suplimentar pe ordinea de zi, să fie 

dezbătut la nr.2, motivând că în sală se află dl consultant pentru proiectul 

propus și ora este târzie. 

Consilierii sunt de acord și dl primar dă cuvântul dlui consultant, Ciulacu să 

prezinte acest proiect. 

Ia cuvântul dl Consultant, care prezintă succint acest proiect, cu obligațiile și 

beneficiile pe care le va aduce implementarea acestuia. 

Realizarea unei platforme betonate de gunoi de grajd, colectarea gunoiului 

de grajd și depozitarea pe această platformă. 

Construirea acesteia la o distanță de cel puțin 500 m de ultima locuință. 

În baza proiectului comuna va fi dotată cu încărcător, tractor, cisternă 

remorci și mașină de împrăștiat gunoi de grajd. 

După prezentare ia cuvântul dl consilier Dragomir și întreabă câte animale 

sunt pe raza comunei? 

Răspunde dl consultant și spune că nu are cifre exacte, urmează să prezinte 

informații medicul veterinar. 

Dl consilier Ivan Petre: care sunt regulile de colectare? 

Răspunde dl primar: se va trece pe la fiecare gospodărie cu animale și se va 

colecta gunoiul de grajd, cetățenii trebuie să-l depoziteze în locuri unde se poate 

intra și încărca acest gunoi. 

Dl Mărciulescu: Un preț estimativ al proiectului? 

Dl consultant: aproximativ 1.500.000 lei ar fi valoarea proiectului. 

Dl Mărciulescu: Unde va fi amplasată această platformă. 

Răspunde dl primar: Undeva în spatele islzului Daia pe Baltă. 

Dl Mărciulescu felicită primarul pentru inițiativă. 

Dl Dragomir nu este multumit cu amplasarea platformei și spune că ar fi 

mai bine undeva pe „canalul mare”. 

Dl consultant că în acest moment nu locația este importantă ci demararea 

implementării acestui proiect, urmând ca ulterior să fie emisă hotărâre de 

consiliu cu amplasamentul și locația platformei. 

 Dl primar precizează că, este important să se voteze acest proiect pentru a 



se demara întocmirea lui și depunerea acestuia pentru a primi finanțare. 

 Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru și 2 abțineri(Barbu 

Vasile-Mihail și Dragomir Marius). 

 Se trece la punctul 2 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea  HCL Daia nr. 24/2017 privind aprobarea Planului de 

ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate  al primarului comunei 

Daia. 

Dl primar dă cuvântul persoanei care ține locul secretarului comunei Daia 

să prezinte necesitatea modificării și completării HCL nr.24/2017, în 

conformitate cu referatul de legalitate nr.6886/26.05.2017. 

Se prezintă Referatul de legalitate , alte discuții nu sunt, se supune la vot și se 

aprobă cu 10 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea HCL nr.18 din 28.07.2016 privind desemnarea 

reprezentantului C.L.Daia în Consiliul de administrație al Școlii. 

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre și îl propune pe dl Buzică Mihai să 

fie persoana desemnată de C.L. în Consiliul de administrație al Școlii. 

Alte propuneri nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al comunei 

Daia”. 

Dl primar prezintă Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetățean de 

onoare al comunei Daia. 

Face precizarea că cetățeanul de onoare va fi un titlu onorific fără a fi scuti 

de taxe și impozite la bugetul local. 

Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă cu 7 voturi pentru și 3 

abțineri(Barbu Vasile Mihail, Dragomir Marius și Tudorache Marin) 

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al comunei 

Daia”. 

Prezintă dl Primar performanțele dlui Pârcălabu Răzvan pentru sportul 

românesc la nivel național și internațional, performanțe pe care le atașează 

prezentului proces-verbal de ședință. 

Dl Dragomir Marius spune că nu îi mai vine să iasă în sat pentru că lumea îl 

întreabă despre numirea cetățeanului de onoare, cetățeni care întreabă cum a 

fost închiriat islazul. 

Dl primar răspunde că, în acest an nu s-a încheiat nici un contract nou, au 

fost prelungite cele vechi și nu știe pe ce principiu au fost încheiate aceste 

contracte.  

Dl Mărciulescu spune despre performanțele tatălui acestuia, Pârcălabu 

Marin și Pârcălabu Răzvan. 

Dl Dragomir: de ce nu este cetățean de onoare la București. 

Alte discutii nu mai sunt, se supune la vot si se  aprobă cu 8 voturi pentru și 2 

abțineri(Barbu Vasile Mihail, Dragomir Marius) 

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi: Diverse. 

Dl președinte de ședință solicită înscrierea la cuvânt. 



Ia cuvântul dl primar care face informare Consiliul local, cu acțiunile și 

lucrările pe care urmează să le efectueze, și anume: 

1. Ajutor pentru persoana din satul Dăița care ia ars casa; 

2. Ajutor la Biserica Daia care au demarat construirea unei capele și loc 

pentru hram; 

3. Felicit echipa de fotbal„Voința Daia” pentru performanțele realizate 

într-un timp atât de scurt și doreesc realizarea împrejmuirii terenului 

de sport și vestiare 

4. Ziua comunei Daia, să fie mutată de la data de 14.10-Sf.Paraschiva la 

data de 08.09-Sf.Maria Mică, pentru a se evita timpul nefavorabil. 

5. Problema apei la fântăna de la școală, de ce nu mai curge și când a 

luat primar dl Barbu a curs 2 săptămâni; 

Dl primar întreabă pe dl consilier Barbu pe ce principii a împărțit islazul. 

Dl Barbu: pe baza cererilor și a nr. de animale. 

Ia cuvântul dl consilier personal și cere ca ședințele de consiliu să se 

desfășoare în ținuta de ședință, fără degenerarea acestora, iar pentru proiecte 

să se acorde mai multă indulgență. 

De asemenea în urmă cu 2 săptămâni a asistat la incendierea Grădiniței 

Plopșoru și așa ceva nu se poate, iar persoanele care fac așa ceva să meargă 

unde le este locul. 

Despre postările pe facebook este liber, dar să respectăm persoanele și 

familiile acestora. 

Dl Dragomir: amenință că dacă se mai întâmplă ca cineva să se mai ia de 

copii lui, a doua zi îi ia la rând pe toți care postează pe facebook. 

Dl Mărciulescu:  a participat la ședința Consiliului local la încheierea 

unui an de la investire. 

Dl Mărciulescu solicită să fie mai multă transparență și dânsul nu este de 

acord cu programul de lucru cu publicul până la ora 14,00. 

Dl primar: este de răspuns și la adresele instituțiilor  și la cererile 

cetățenilor. 

Dl Mărciulescu: apreciază că s-a mers în teren pentru întocmirea 

declarațiilor de gunoi. 

Dl consilier Ivan Petre: cu preotul de la Dăița ce s-a făcut în urma 

Hotărârii C.L.Daia. 

Dl primar: așa cum s-a stabilit să se procure cele necesare și decontul se 

face în baza actelor. 

Nu mai sunt alte discuții și ședința se declară închisă. 

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

 

 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ   ÎNTOCMIT, PENTRU SECRETAR, 

 

BUZICĂ MIHAI       ȘTEFAN ELENA 

  


