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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. 302 / 2017 vi se face cunoscut că, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de
28.09.2017, ora 18,30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, cu următoarea
ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume Parohiilor de pe raza comunei Daiainițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență dlui Vizitiu
Valentin- inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea posturilor bugetare cu defalcarea pe funcții
publice și funcții în regim contractual, funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție,
organigramei și statului de funcții din primăria comunei Daia, județul Giurgiu-

inițiator primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.44/26.07.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul familiei ocupaționale„Administrație”, utilizate în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Daia, care se aplică începând
cu data de 01 iulie 2017 - inițiator primarul comunei Daia;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Ogrezeni la Asociația
de
Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” inițiator primarul comunei Daia;
6. Diverse.

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA DAIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea posturilor bugetare cu defalcarea pe funcții publice și funcții în regim
contractual, funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție, organigramei și statului de funcții
din primăria comunei Daia, județul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-AVIZUL A.N.F.P.nr.50912/2017
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122 / 2017

- raportul secretarului comunei Daia nr.5123/2017
- raportul de avizare al comisiei juridice nr.-- / 2017

-prevederile art.107 și 112(1) din Lg.nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările ulterioare;
-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
HOTARAŞTE
Art.1 .(1) Se aprobă posturile bugetare cu defalcarea pe funcții publice și funcții în regim
contractual, funcțiilor de conducere, funcțiilor de execuție, organigramei și statului de funcții
din primăria comunei Daia, județul Giurgiu, stabilite pe clase și grade profesionale, conform
anexei nr.1.
Art. 2. Se aprobă organigrama Primăriei comunei Daia, județul Giurgiu, conform anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă statul de funcții al Primăriei comunei Daia, județul Giurgiu, conform anexei
nr.3.
Art.4. Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul și secretarul
comunei Daia, care vor solicita și obține avizul A.N.F.P..

PRIMAR
SERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTARARE

Privind modificarea și completarea H.C.L.nr.44/2017 privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale„Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Daia, care se aplică începând cu data de 01 iulie 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului-Județul Giurgiu nr.11555/2017
-- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122/2017
- raportul secretarului comunei Daia nr.5123/2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și economice nr.-- / 2017

- prevederile art.138, alin 4 din Constituția României
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Lg. nr.53/2003- Codul Muncii actualizat;
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.1516,art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40, precum și anexele VIII-IX din Legea-Cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat î
n plată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile 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.I . Se modifică și completează HCL nr.44/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate
al Primarului comunei Daia, care se aplică începând cu data de 01 iulie 2017, după
cum urmează:
„Art.1.(1). va avea următorul cuprins:

„Art.1.(1)Începând cu data de 01 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale„Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Daia, care se aplică începând cu data de 01 iulie 2017, în
conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr.153/2017, cu respectarea obligației de
încadrare în prevederile bugetare anuale, potrivit Anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.II.Celelalte prevederi rămân neschimbate.
PRIMAR
SERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR

ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
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. 5122 / 2017
- raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.
5123 / 2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și economice nr… / 2017
- cererile preoților parohi de pe raza comunei Daia nr.:4855;4856,4857;
- 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 - 3.000 lei,
2. Parohia Plopșoru - 3.000 lei,
3. Parohia Daia - 10.000 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 acordarea unui ajutor de urgență dlui Vizitiu Valentin
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- cererea dlui Vizitiu Valentin și referatul de anchetă socială nr.4998/2017;
- Procesul-verbal de intervenție întocmit de I.S.U.„VLAȘCA” Giurgiu nr.418/2017
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122 / 2017
- raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.
5123/2017
- 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 dl Vizitiu Valentin în
sumă de __________ 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

pentru SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea primarului comunei Daia, reprezentantul comunei în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”
pentru
a vota în cadrul Adunării, aderarea comunei OGREZENI la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122/ 2017
- raportul persoanei care ține locul secretarului comunei nr.5123/2017
- raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr.........../ 2017
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. c) şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice;
- prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea
Guvernului nr. 855/2008,
- HCL nr.12/2016 privind modificarea și completarea art.4 al HCL nr.62/2010 privind
înființarea A.D.I.„Iluminat Public Eficient”;
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 mandatează domnul ȘERBAN ADRIAN-FLORIN, primarul comunei Daia,
reprezentantul comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ILUMINAT PUBLIC EFICIENT ”, pentru a vota în cadrul Adunării, aderarea comunei
Ogrezeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” şi a
semna Actele adiţionale la Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ILUMINAT
PUBLIC EFICIENT ” şi comunei Ogrezeni .
Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei .
PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ANEXA LA HCL NR………
STAT DE FUNCTII CONFORM LEGII-CADRU NR.153/2017
valabil la data de 01.10.2017

Nr
crt

Functia

STATUT

Grad
Gradatie
profesional

Studii

2.7

3915

0

2.99
2.1

4336
3045

asistent

0

2

2900

S

debutant

0

1.6

2320

FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE

M

superior

0

2

2900

FUNCTIONAR PUBLIC - EXECUTIE
PERSONAL CONTRACTUAL
PERSONAL CONTRACTUAL

M
M
M

debutant
I
I

0
0
0

1.35
1.7
1.6

1958
2465
2320

PERSONAL CONTRACTUAL

S

I

0

1.85

2683

PERSONAL CONTRACTUAL
PERSONAL CONTRACTUAL
PERSONAL CONTRACTUAL
PERSONAL CONTRACTUAL
PERSONAL CONTRACTUAL

M
G
M
M
M

I

0
0
0
0
0

1.5
1.2
1.2
1.1
1.2

2175
1740
1740
1595
1740

1 ADMINISTRATOR PUBLIC
2 SECRETAR
3 INSPECTOR

PERSONAL CONTRACTUAL
FUNCTIONAR PUBLIC- CONDUCERE
FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE

S
S
S

superior

4 INSPECTOR

FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE

S

5 INSPECTOR

FUNCTIONAR PUBLIC-EXECUTIE

6 REFERENT
7 REFERENT
8 REFERENT CASIER
9 REFERENT SVSU
CONSILIER PERSONAL
10 PRIMAR
REFERENT CAMIN
11 CULTURAL
12 PAZNIC
13 SOFER
14 GUARD
15 MUNCITOR CALIFICAT

Coeficient

Salariu de
baza la
01.07.2017
conform Lg.
nr.153/2017

I

Nota
Salariul de baza rezulta prin inmultirea coeficientilor din anexa cu salariul minim brut pe tara garantat in plata si se modifica corespunzator acestuia.
PRIMAR,
SERBAN ADRIAN FLORIN

pentru,

SECRETAR
STEFAN ELENA

