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

 ulterioare   se publică următorul : 

 
ANUNȚ 

 
 

  -pe data de 27.12 2016,  ora 16 ,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   rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia   pe 

 anul 2016 . -inițiator primarul comunei Daia 

 2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 

 handicap pe anul 2017 -inițiator primarul comunei Daia 

 3. Proiect de hotărâre   privind  anularea creanțelor fiscale restante  aflate în sold la data de 31 

 decembrie 2016 -inițiator primarul comunei Daia 

 4 .Diverse - 

 

 

 

 
 
                                            SECRETAR, 

                                           NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   
 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 
  privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia   pe anul 2016 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere : 

 

 -adresele  A.N.A.F. -Giurgiu nr.20432 / 2016 și nr. 20428 / 2016 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6540   /2016 

-raportul referentului din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia ,  persoană 

desemnată pentru preluarea atribuțiilor contabilului , pe  perioada de concediu maternal al 

acestuia  nr.6541   / 2016 

 -raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr.  / 2016 

 -prevederile Lg.nr. 339  / 2015 -  Legea bugetului de stat pe anul 2016 

 -prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu 

 modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 8,lit,,a-b,,  art. 19(2) , art.20(1)lit.,,a,, din Lg. nr.273/2006 privind finanţele 

locale,cu modificările şi completările ulterioare 

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

 republicată 

-prevederile  Lg.nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările 

şi completările ulterioare 

-prevederile O.U.G. nr.86 / 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

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  rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2016,  după cum 

urmează : 

A ) a 1)se rectifică   bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe 

capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre , conform anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

a2)se rectifică  proiectul  bugetului local  cu estimările pentru anii 2017-2019 detaliat la venituri pe 

capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi 

paragrafe pe trimestre  ,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      SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 
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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   
 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 
   privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2017 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 
 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6540  / 2016 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr. 6541 / 2016 

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. 7793 / 2016 

-prevederile Lg.nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor 

cu handicap , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile art.14, alin.4 din Lg.nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 

 completările ulterioare  
 -prevederile art.7 , alin.2  din Lg.nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

 publica , republicată și anunțul nr. 6775  / 2014 

 -prevederile art.6 (2) din H.G.nr.427/ 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 

 privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 

 handicap, 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.(1)Se  aprobă un  număr de 17  asistenți personali ai persoanelor cu 

 handicap grav  pentru anul 2017 . 

(2) Drepturile salariale vor fi acordate din capitolul,, asistență socială ,, -68020502 , 

conform clasificației bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe 

anul 2017. 
 

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

 Daia și contabilul din aparatul de specialitate al primarului . 

 
 

 

 PRIMAR      SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   
 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 
   privind  anularea creanțelor fiscale restante  aflate în sold la data de 31 decembrie 2016 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6540  / 2016 

 -raportul inspectorului fiscal din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia  nr. 

6541 / 2016 

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. / 2016 

 -prevederile art.266 (6-7 )din Lg.nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală , cu 

 modificările şi completările  ulterioare 

 -prevederile art.453, ( i , v ) din Lg.nr.227/2015 privind Codul  fiscal , cu modificările şi 

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

 publica , republicată 

 -prevederile Titlului IX, cap.I, pct.11,lit,,v,, din HG nr.1 / 2016 pentru aprobarea Normelor 

 metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,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 anularea creanțelor fiscale restante  administrate de organul fiscal 

 local , aflate în sold la data de 31 decembrie 2016 ,  respectiv sumele  de 1 leu , pe fiecare sursă de 

 venit  . 
 

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

 Daia și  compartimenul financiar din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia . 

 
 

 

 PRIMAR      SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


