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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 28.11 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   alegerea președintelui de ședință. -inițiator primarul comunei 
 Daia 

 2.Proiect de hotărâre  privind  revocarea HCL nr. 32 / 2016  privind aprobarea   închirierii    

 terenului  arabil  aflat în domeniul privat al Comunei Daia , județul Giurgiu -inițiator primarul 

 comunei Daia 
 3.Proiect de hotărâre privind  privind menținerea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 

 2017 la nivelul anului 2016  -inițiator primarul comunei Daia 

              4..Proiect de hotărâre   privind   scutirea d-nei Gîrbăceanu Ivanca de la plata impozitului pe 
  anul 2017    -inițiator primarul comunei Daia 

             5.Proiect de hotărâre   rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia   pe anul 
  2016 

              6.Proiect de hotărâre   privind privind modificarea și completarea HCL nr.27/ 2015 privind 
  însușirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  privat  al comunei Daia , județul 

  Giurgiu , reactualizat 
           7 .Diverse -prezentarea Strategiei de dezvoltare a comunei Daia , Decizia nr.32/2016 
 Camerei de Conturi a judetului Giurgiu . 

 
 

 
 
                                            SECRETAR, 

                                           NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. 5721   /2016  

-raportul secretarului   comunei Daia  nr. 5722  / 2016 
 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. / 2016 

-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 pe lunile noiembrie   2016 – ianuarie 2017 . 
 

 Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către persoana prevăzută la 
 art.1.       

 
 

 PRIMAR      SECRETAR 
ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
 

  privind  revocarea HCL nr. 32 / 2016  privind aprobarea   închirierii    terenului  arabil  aflat în domeniul 
privat al Comunei Daia , județul Giurgiu 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU  
 

Având în vedere: 

 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5721   /2016  

-raportul secretarului   comunei Daia  nr. 5722  / 2016 
 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. / 2016 
 -prevederile art.65  din Lg.nr.24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

 actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile  art. 45 , alin.3 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.unic  . Se revocă HCL nr. 32 / 2016  privind aprobarea   închirierii    terenului  arabil  

 aflat în domeniul privat al Comunei Daia , județul Giurgiu . 

 
 
    

 
 

 PRIMAR      SECRETAR 
ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
 

privind menținerea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 2016 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 
 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5721   /2016 
-raportul  inspectorului fiscal din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia 
 nr. 5722  / 2016 
-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. / 2016 
-prevederile cap.X , art.489-492 din Lg.nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 -prevederile art.36, alin.4, lit,,c,,  din Lg . nr .215 / 2001 , republicata ,cu modificarile ulterioare 
-prevederile art.20, alin.1,lit,,b,,   din Lg.nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale , cu 
modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile art. 7 din Lg.nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 
-prevederile Lg.nr.554/ 2004 contenciosului administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile Lg.nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,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 mențin  impozitele și taxele locale  pentru anul fiscal 2017 la nivelul anului 
2016 . 

 Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 
Daia și inspectorul fiscal din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia. 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi făcută publică , prin afișare la sediul și pe site-ul 
 primăriei comunei Daia  . 
 Art. 4. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestație la 
Tribunalul Giurgiu în termen de 30 de zile de la publicarea pe site-ul primăriei comunei Daia . 

 
 PRIMAR      SECRETAR 
ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
 

privind  scutirea d-nei Gîrbăceanu Ivanca de la plata impozitului pe anul 2017 
 

  
Având în vedere: 

 

-cererea d-nei Gîrbăceanu Ivanca nr. 5684 / 2016 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5721   /2016  

-raportul  inspectorului fiscal din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia 
 nr. 5722  / 2016 

 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. / 2016 
 -prevederile art.456 , alin.2,lit,,k,, art.464 , alin.2,lit,,k,, din Lg.nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal , 
 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 
 

H O T A R A Ş T E 

 
   Art.1.Se aprobă scutirea d-nei Gîrbăceanu Ivanca de la plata impozitului pe anul 

 2017 , reprezentând : impozit pe clădiri în sumă de 13,00 lei  , impozit pe teren intravilan , 
 categoria curți – construcții în sumă de 107,00 lei  și  taxa specială în sumă de  1,00 leu . 
  Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre inspectorul 

 fiscal din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia . 
 
 

 PRIMAR      SECRETAR 
ȘERBAN ADRIAN FLORIN    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 

 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5721   /2016 

-raportul  inspectorului fiscal din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia 
 nr. 5722  / 2016 

 -raportul de avizare al comisiei  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 

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 .  
B)se rectifică lista de investiții pe anul 2016 ,conform anexei nr.2, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primaria-daia.ro/


ROMÂNIA 
 JUDEȚUL GIURGIU 
  COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 
PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   
 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 privind modificarea și completarea HCL nr.27/ 2015 privind însușirea  inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul  privat  al comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 
 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5721   /2016 
-raportul  secretarului  comunei Daia nr. 5722 / 2016 
-raportul de avizare al comisiei pentru administrarea domeniului public si privat al comunei Daia  și 
al comisiei  juridice nr... / 2016 

-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.44 din Constituției României , republicată 

 -prevederile art.36, alin. 2, lit.,,c,,  art.121, alin.1-2 , art. .122 din Lg.nr.215/ 2001 , 
 republicată, cu modificările și completările ulterioare   

 -prevederile art.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările 
 și completările ulterioare 
 -prevederile art.6 ,7 din Lg.nr.18/1991 privind fondul funciar , republicată, cu 

 modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile Lg.nr.287 / 2009 - Codul Civil republicată, cu modificările şi completările 

 ulterioare 
 -prevederile art.7 ( 2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 
 publica, 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 

H O T A R A Ş T E 

 
  Art.I .Se  modifica și completează  HCL nr.27/ 2015 privind însușirea  inventarului 

 bunurilor care alcătuiesc domeniul  privat  al comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat 
 după cum urmează: 
 ,, Anexa nr.1 la   HCL nr.27 / 2015 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre .,, 

  Art.II. Celelalte prevederi rămân neschimbate.  
 
 

 PRIMAR      SECRETAR 
ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


