ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.4382/20.07.2017
În conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din Lg.nr.215/2001,republicată, cu
modificările ulterioare se publică următorul :
ANUNȚ
-pe data de 26.07.2017, ora 18,30 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 modificarea și completarea HCL nr.30/31.10.2012 privind
reactualizarea Statutului comunei Daia - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume Parohiilor de pe raza comunei Daiainițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor care au avut
pagube materiale produse de ploile abundente căzute în perioada 02-04.07.2017inițiator primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență dnei Preda Gherghinainițiator primarul comunei Daia;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare intitulat
“Protecția unor suprafețe de teren situate în Comuna Daia din județul Giurgiu prin
realizarea unor perdele și a unor cordoane forestiere” între persoana juridică fără
scop lucrativ Asociația Pădurea Copiilor și Comuna Daia- inițiator primarul
comunei Daia;
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator primarul
comunei Daia;
7. 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.4381/20.07.2017

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. 152 / 2017 vi se face cunoscut că, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de
26.07.2017, ora 18,30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, cu
următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.30/31.10.2012 privind
reactualizarea Statutului comunei Daia - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume Parohiilor de pe raza comunei Daiainițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor care au avut
pagube materiale produse de ploile abundente căzute în perioada 02-04.07.2017inițiator primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență dnei Preda Gherghinainițiator primarul comunei Daia;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare intitulat
“Protecția unor suprafețe de teren situate în Comuna Daia din județul Giurgiu prin
realizarea unor perdele și a unor cordoane forestiere” între persoana juridică fără
scop lucrativ Asociația Pădurea Copiilor și Comuna Daia- inițiator primarul
comunei Daia;
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator primarul
comunei Daia;
7. Diverse

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL

TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea și completarea HCL nr.30/31.10.2012 privind reactualizarea Statutului
comunei Daia

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 3415/ 2017

- raportul secretarului comunei Daia nr.3416/2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și culturale nr.........../ 2017
- prevederile art.36(3), lit.„a„ din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica
locala , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale, aprobată cu modificări prin Lg.nr.96/2003;
- prevederile HCL Daia nr.15/2001 privind Statutul comunei Daia, modificată și
completată prin: HCL nr.42/2006, HCL nr.36/2011 și HCL nr.30/2012;
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 modificarea și completarea HCL nr.30/31.10.2012 privind reactualizarea
Statutului comunei Daia , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PRIMAR
SERBAN ADRIAN FLORIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL

pentru, SECRETAR

ȘTEFAN ELENA

TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume Parohiilor de pe raza comunei Daia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4136 / 2017
- raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.
4137 / 2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și economice nr… / 2017
- prevederile art.36(2)lit.„d”(6), lit.„c” din Lg.215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.14 din Lg.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare
- prevederile art.7, alin.2 din Lg.nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
- prevederile O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2, lit.„c” art.3, alin.2, lit.„a”, art.5 din HG nr.1470/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, 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
HOTARAŞTE
Art.1.(1). Se aprobă alocarea unor sume Parohiilor de pe raza comunei Daia,
astfel:
1. Parohia Dăița - 2.000 lei,
2. Parohia Plopșoru - 2.000 lei,
3. Parohia Daia - 5.000 lei
(2). Sumele prevăzute la alin.(1) vor fi alocate conform clasificației bugetare din
bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2017.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către
primarul comunei Daia.
PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru SECRETAR
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. 4136 / 2017
-raportul secretarului comunei Daia nr. 4137 / 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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se alege președinte de ședință d-l consilier , .......... , pe o perioadă de 3 luni ,
respectiv lunile august - octombrie 2017 .
Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către persoana prevăzută la
art.1.

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgență dnei Preda Gherghina
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- cererea dnei Preda Gherghina și referatul de anchetă socială nr.3669/2017;
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4136 / 2017
- raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.
4137/2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și economice nr… / 2017
- prevederile art.14(4) din Lg.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare
- prevederile art.28(2), cap.IV din Lg.nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.41, 43, 44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Lg.nr.416/2001 privi nd venitul minim
garantat;
- prevederile art.7, alin.2 din 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1). Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru dna Preda Gherghina
în sumă de 3.000 lei.
(2). Plata ajutorului de urgență se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al
comunei Daia pe anul 2017, conform clasificației bugetare.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei Daia.
PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU

pentru SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare intitulat “Protecția unor suprafețe de teren
situate în Comuna Daia din județul Giurgiu prin realizarea unor perdele și a unor cordoane
forestiere” între persoana juridică fără scop lucrativ Asociația Pădurea Copiilor și Comuna
Daia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4136 /2017;
- raportul referentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.
4137/2017;
- raportul de avizare al comisiei juridice și amenajarea teritoriului nr… / 2017;
- Conținutul protocolului de colaborare, propus de Asociația Pădurea Copiilor;
- Prevederile art. 36 (7), lit.a), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.45, alin.2, art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 1.(1).Se aprobă Protocolul de colaborare intitulat “Protecția unor suprafețe de teren
situate în Comuna Daia din județul Giurgiu prin realizarea unor perdele și a unor cordoane
forestiere” între persoana juridică fără scop lucrativ Asociația Pădurea Copiilor și Comuna
Daia. Protocolul vizează realizarea de perdele forestiere de protecție pe suprafețele identificate
ca:
1. T64-Baltă
2. T69-Luncă
3. T10 ȘI 9-Padină
4. Latura De Sud T40-Valea Miului
5. Latura stângă a C.F. de la Gara Daia la Valea Miului
(2) Anexa 1 cu proiectul Protocolului de colaborare, face parte integrantă din prezenta
hotărăre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei
Daia.
PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

PROTOCOL DE COLABORARE

“Protecția unor suprafețe de teren situate în Comuna Daia din județul Giurgiu prin realizarea unor
perdele și a unor cordoane forestiere”
realizat în colaborare între persoana juridică fără scop lucrativ „Asociația Pădurea Copiilor” şi Comuna
Daia, judeţul Giurgiu

Având în vedere că:

Asociația Pădurea copiilor dorește să răspundă unei probleme acute din România, și anume
lipsa pădurilor, în special în județele din sudul țării, dar să și contribuie în mod vizibil la dezvoltarea
unităților administrativ-teritoriale, împădurirea unor suprafețe de teren fiind primul pas în dezvoltarea
unei cooperări deosebit de avantajoase pentru aceste comunități,
Sudul țării noastre este cel mai afectat de această problemă, suprafața ocupată de păduri fiind
între 2,5 și 5%, în condițiile în care, într-o zonă de câmpie, se recomandă minim 20%. Giurgiu este
considerat zonă deficitară în cea ce privește vegetația forestieră, suprafața împadurită în prezent
reprezentând numai 10.8% din suprafața totală a județului,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 46/ 2008 - Codul Silvic și ale Legii nr. 289/ 2008, privind
perdelele forestiere de protecție,

Având în vedere faptul că în conformitate cu pct. 28 din Anexa A la Legea 46/ 2008 – Codul
Silvic, perdelele forestiere de protecţie sunt definite ca “formaţiuni cu vegetaţie forestieră, amplasate
la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva
efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a
terenurilor”,

Conștiente de faptul că reţeaua de perdele forestiere de protecţie formează Sistemul naţional
al perdelelor forestiere de protecţie (Art. 4 din Lg 289/ 2008),

Potrivit Art. 2 din Legea nr. 289/ 2008, privind perdelele forestiere de protecție, acestea sunt
de următoarele tipuri:
a.
pentru protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători şi pentru
ameliorarea condiţiilor climaterice din perimetrul apărat;
b.
antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;
c.
pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, în special împotriva înzăpezirilor;

Părțile acestui Protocol au convenit următoarele:

(1) DESCRIEREA PROIECTULUI:
Activitatea de realizare a unor perdele forestiere de protecție îşi propune să delimiteze
anumite suprafete de teren aflate în proprietatea comunei și să le protejeze, răspunzând unor
probleme "de mediu" atât locale (controlul eroziunii solului, controlul microclimatului secetos,
controlul alunecărilor de teren, controlul inundaţiilor, controlul poluării, terenuri neproductive sau
slab productive, terenuri cu biocenoze afectate sau distruse, terenuri abandonate, păduri private
defrişate etc), cât şi problemei generale privind fenomenul de încălzire globală şi schimbările climatice
asociate, contribuind astfel la diversitatea și reglarea climatului în zonă

În urma discuţiilor preliminare între reprezentanţi ai Asociației Pădurea Copiilor şi Primăriei
Comunei Daia, judeţul Giurgiu, s-a hotărât inițierea unei colaborări privind realizarea unor perdele
forestiere pe mai multe suprafațe de teren din Comuna Daia, judeţul Giurgiu, astfel cum acestea sunt
prevăzute în Anexa de la Hotărârea Consiliului Local nr. ……/ ……… privind completarea inventarului
bunurilor din domeniul public al comunei Daia: (detalii suprafete terenuri)

(2) PĂRŢILE ANGAJATE ÎN PROTOCOL:

„Asociația Pădurea Copiilor”, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr.1, comuna Tunari, judeţ Ilfov,
cod poştal 077180, înregistrată cu nr 50PJ/din 13.07.2016 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la
Grefa Judecătoriei Buftea, reprezentată prin președinte dr. Teodora-Alexandra Pălărie, denumită în
continuare “Organizator”
şi
Comuna Daia, judeţul Giurgiu, reprezentată prin primar Adrian-Florin Șerban, denumit în
continuare “Beneficiar”.

(3) OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE:
Obiectul contractului îl reprezintă desfăşurarea în condiţii de parteneriat a unui proiect de
realizare a unor perdele forestiere intitulat “Protecția unor suprafețe de teren situate în Comuna
Daia din județul Giurgiu prin realizarea unor perdele și a unor cordoane forestiere”.
Plantarea de arbori forestieri se va efectua pe următoarele suprafaţe de teren:
1 - ……….. ha,
2 - ………....ha

identificate ca terenuri ce constituie proprietatea Comunei Daia, conform Anexei la Hotărărea
Consiliului Local nr. ………………………., privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public
al comunei Daia.
Prin realizarea unui parteneriat cu Organizatorul, Beneficiarul va beneficia de realizarea unor
perdele forestiere de protecție.
Organizatorul va asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului pe
întreaga perioada de desfăşurare, iar Beneficiarul va asigura sprijin pentru informarea cetăţenilor din
Bărbulești, va contribui la realizarea lucrărilor de îngrijire şi va întreprinde demersurile juridice pentru
finalizarea cu succes a proiectului.

(4) DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia şi va cuprinde faza de proiectare,
execuţie şi finalizare a proiectului care se încheie la data recepţiei raportului final din partea comisiei
tehnico-economice cu privire la finalizarea în bune condiţii a proiectului de realizare a unor perdele
forestiere (atingerea stării de masiv pentru puieţii plantaţi, aproximativ 6 ani), urmată de o perioadă
de încă 15 ani de zile de activități de monitorizare din partea organizatorului.
Organizatorul va trimite către Beneficiar un raport anual, pe perioada de aplicare a
prevederilor din protocol, privind stadiul si demersurile de plantare, întreținere și monitorizare a
perdelelor forestiere.

(5) DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
Drepturile Organizatorului:


Organizatorul are acces la suprafețele de teren desemnate pentru realizarea de perdele
forestiere pe toată durata proiectului, precum și la toate informațiile deținute de Beneficiar
care au impact direct asupra proiectului şi poate instala, cu respectarea condițiilor legale,
panouri de informare, promovare și comunicare cu privire la plantare, în locuri cu vizibilitate
de pe terenurile aflate în proprietatea sau în administrarea Comunei Daia.

Drepturile Beneficiarului:


Beneficiarul își păstrează deplina proprietate asupra terenului supus împăduririi, precum şi
toate celelalte beneficii de natură patrimonială care rezultă din ecosistemul forestier nou
creat prin punerea în aplicare a prezentului Protocol.

Obligaţiile Organizatorului:
În vederea îndeplinirii proiectului, Organizatorul are următoarele obligații:
a) să desemnze un Reprezentant însărcinat cu măsurarea și delimitarea suprafețelor de teren
obiect al prezentului protocol de colaborare, în vederea stabilirii cu exactitate a perimentrelor care
urmează să fie împădurite.

b) să asigure resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor necesare înființării perdelelor
de protecție (costul proiectului tehnic, achiziționarea puieților forestieri, costul cu transportul
materialelor necesare lucrărilor de plantări la locul șantierului, coordonarea și supervizarea plantării,
plantarea puieţilor în teren pregătit sau nepregătit manual și/sau mecanizat acolo unde acest lucru
este posibil, retezarea tulpinii puieţilor după plantare (receparea puieților), lucrări de prevenire şi
combatere a bolilor şi dăunătorilor, costul substanței chimice utilizate, materializarea piețelor de
probă). Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor iniția în maximum 1 an de la data semnării
prezentului Protocol.
c) să gestioneze înființarea plantației forestiere, proces ce presupune nu doar prima plantare,
ci și minim 2, până la 5, completări pentru asigurarea stadiului de masiv.
d) să ofere expertiză şi să sprijine Beneficiarul în demersurile de îngrijire și întreținere a
suprafețelor de teren timp de cel puțin 4 ani de la finalizarea înființării plantației forestiere. Să acopere
costurile necesare revizuirii plantației, achiziționarea puieților forestieri necesari lucrărilor de
completare, mobilizarea mecanică a solului dacă acest lucru este permis de condițiile de sol, tratarea
manuală a puieților sau gropilor de plantat cu substanțe chimice, combaterea dăunătorilor prin
stropiri, protejarea puieților împotriva vătămărilor produse de vânat prin aplicarea de substanțe
repelente.
e) să monitorizeze evoluția plantației forestiere timp de cel puțin 15 ani de la atingerea stării
de masiv.
f) să întreprindă demersuri pentru realizarea unor parteneriate cu alți actori publici sau privați
interesați de plantarea terenului, creșterea implicării și educării cetățenilor Comunei Daia în ceea ce
privește beneficiile plantării terenului și altele;
g) să organizeze echipele de voluntari pentru activitățile de plantare, inclusiv mediatizarea
acţiunilor de plantare şi completări în vederea atragerii de voluntari, asigurarea instructajului şi
supravegherii voluntarilor pe parcursul tuturor acţiunilor de transformare a suprafețelor de teren
obiect al prezentului protocol de colaborare în perdele forestiere (plantare şi completări);
h) să colaboreze cu comisia tehnico-economică special constituită din reprezentanții
Beneficiarului și ai autorității publice competente ce supervizează realizarea proiectului;
i) să transmită periodic Beneficiarului rapoarte privind cheltuielile efectuate pentru plantarea
terenurilor, îngrijirea, întreținerea și monitorizarea terenurilor plantate.

Obligaţiile Beneficiarului:
În vederea îndeplinirii proiectului, Beneficiarul are următoarele obligații:
a) să desemnze un Reprezentant însărcinat cu măsurarea și delimitarea suprafețelor de teren
obiect al prezentului protocol de colaborare, în vederea stabilirii cu exactitate a perimentrelor care
urmează să fie împădurite.
b) să parcurgă toate procedurile legale necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului în
vederea plantării de arbori forestieri;
c) să respecte prevederile Legii Codului Silvic nr. 46/ 2008 și ale Legii nr. 289/ 2002 privind
perdelele forestiere de protecție;
d) să desfășoare demersuri în ceea ce privește refacerea măsurătorilor pentru stabilirea
exactă a suprafețelor de teren obiect al prezentului protocol de colaborare, demersuri care pot fi
inițiate înainte de derularea proiectului și pot fi derulate/continuate inclusiv ulterior împăduririi.

e) să înscrie terenurile pe care se înființează plantațiile forestiere în evidențele de cadastru și
publicitate imobiliară, în cel mai scurt timp posibil, stabilit împreună cu Organizatorul;
f) să susțină cu forță de muncă locală organizarea de șantier de pe perimetrele de împădurire
ceea ce presupune: descărcarea materialelor și manipularea puieților prin purtare directă, săparea
șanțurilor de depozitare a puieților, pichetarea terenului în vederea plantării. Dacă este cazul, să
realizeze pregătirea terenului (cosit, scarificat, arat, discuit, taierea tufisurilor/arbustilor, manipulare
și transport materiale).
g) să pună la dispoziția Organizatorului copii certificate ale tuturor documentelor necesare în
vederea realizării plantării, inclusiv acte de proprietate a terenurilor, schiţe cadastrale ale perimetrelor
desemnate pentru împădurire, istoricul terenurilor şi orice alte acte disponibile;
h) să introducă terenurile în circuitul silvic, în termen de 1 an de la atingerea stării de masiv
pentru puieții plantați și să nu schimbe această categorie de folosință a terenurilor timp de minim 99
de ani de la finalizarea proiectului de împădurire;
i) să nu schimbe destinația terenurilor din perdele forestiere, astfel cum acestea sunt
prevăzute în legislația sus menționată;
j) să solicite notarea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a interdicției schimbării
categoriei de folosință silvică a terenurilor conform Protocolului de parteneriat;
k) să consulte Organizatorul cu privire la orice decizii sau hotărâri ale autorităților locale, care
pot afecta terenurile, atât în timpul plantației, cât și timp de 15 ani de la finalizarea sa, inclusiv
acordarea calității de Moderator către Organizator, în eventualitatea desfășurării unei Consultări
Publice;
l) să asigure paza terenurilor, atât în timpul plantării, cât și pe toata durata de existență a
perdelelor forestiere, în special pentru protejarea împotriva păşunatului şi sustragerii de puieţi;
m) să îngrijească și să întrețină suprafațele de teren plantate, să asigure mobilizarea manuală
și mecanică a solului și să realizeze descopleșirea speciilor forestiere de specii ierboase și lemnoase;
n) să administreze și să întrețină terenurile plantate, cu respectarea normelor și standardelor
naționale, europene și internaționale privind managementul durabil al perdelelor forestiere;
o) să asigure relația cu și implicarea comunității locale în procesul de plantare și protecția
terenurilor plantate;
p) să anunţe Organizatorul despre orice eveniment nedezirabil care ar putea afecta reuşita
perdelelor forestiere (ex.: incendii de vegetaţie, distrugerea plantaţiei prin furt sau păşunat) în termen
de maxim 1 (una) zi de la constatarea incidentului prin email şi telefon;
q) să restituie Organizatorului contravaloarea investiției, în cazul în care perdelele forestiere
se degradează din motive imputabile Beneficiarului.

Prezentul protocol de colaborare constând în cinci pagini A4, a fost încheiat în două
exemplare, fiecare parte atestând că se află în posesia unui exemplar.

Data:...................................................

Asociația Pădurea Copiilor

Comuna Daia

Președinte

Primar

Teodora-Alexandra Pălărie

Adrian-Florin Șerban

...............................................

...........................................

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor care au avut pagube materiale
produse de ploile abundente căzute în perioada 02-04.07.2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-cererile și referatele de anchetă socială înregistrate sub nr. 4116/2017
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4136 / 2017
- raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.
4137/2017
-procesul-verbal al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu
nr.4329/2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și economice nr… / 2017
- prevederile art.14(4) din Lg.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare
- prevederile art.28(2), cap.IV din Lg.nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.41, 43, 44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Lg.nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
- prevederile art.7, alin.2 din 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
HOTARAŞTE
Art.1.(1). Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență familiilor care au avut
pagube materiale produse de ploile abundente căzute în perioada 02-04.07.2017,
după cum urmează:
1. Ciurea Ion -1.000 lei
2. Ștefănescu Ion – 1.000 lei
3. Marciu Aurica – 1.000 lei
4. Dragomir Nicușor – 1.000 lei
(2). Plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al
comunei Daia pe anul 2017, conform clasificației bugetare.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei Daia.
PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

