ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.6075/24.10.2017

În conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din Lg.nr.215/2001,republicată, cu
modificările ulterioare se publică următorul :
ANUNȚ
-pe data de 30.10.2017, ora 17,00 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 aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Daia pentru trimestrul III al anului 2017 - inițiator primarul
comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și montării unui sistem de
supraveghere video cu camere interioare și exterioare la Primăria comunei Daia-

inițiator primarul comunei Daia;
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.42/2017 - inițiator primarul
comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator
primarul comunei Daia;
5. Diverse.
3.

pentru, SECRETAR,
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMARIA COMUNEI DAIA
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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. 234 / 2017 vi se face cunoscut că, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de
30.10.2017, ora 17,00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, cu următoarea
ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Daia pentru trimestrul III al anului 2017 - inițiator primarul
comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și montării unui sistem de
supraveghere video cu camere interioare și exterioare la Primăria comunei Daia-

inițiator primarul comunei Daia;
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.42/2017 - inițiator primarul
comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator
primarul comunei Daia;
5. Diverse.
3.

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pentru trimestrul III al anului 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.5624/2017
-raportul contabilului comunei Daia nr. 5625/ 2017
-raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. -/ 2017
- prevederile art.36(4), lit.„a„ din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Lg.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art.49(12) și art.73(3) din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile 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

HOTARASTE
Art.1.Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Daia pentru
trimestrul III al anului 2017, 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
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării și montării unui sistem de supraveghere video cu camere interioare
și exterioare la sediul Primăriei comunei Daia

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.5624/2017
-raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr. 5625/2017
-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017
-raportul analizei evaluării de risc nr. /2017, întocmit de WNC PROFESIONAL TRAINING SRL;
-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.14 , art. 126 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare
-prevederile art.14, alin.4, și art.44, alin.1 din Lg.nr.273 / 2006 privind finantele publice
locale , cu modificările şi completările ulterioar
-prevederile art.7 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

HOTARAŞTE
Art.l. Se aprobă achiziționarea și montarea unui sistem de supraveghere video cu camere
interioare și exterioare la sediul Primăriei comunei Daia, conform listei de investiții pe anul
2017.
Art.2 . Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia.

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii nr.42/2017 a Consiliului Local al comunei Daia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- referatul de legalitate al Instituției Prefectului – județul Giurgiu nr.12563/2017
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.5624 /2017
- raportul contabilului comunei Daia nr. 5625/ 2017
- raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. -/ 2017
- prevederile art.64 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, 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

HOTARASTE
Art.1.Se revocă Hotărârea nr.42/2017 a Consiliului Local al 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. 5624 / 2017
-raportul secretarului comunei Daia nr. 5625 / 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 noiembrie 2017 - ianuarie 2018 .
Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către persoana prevăzută la
art.1.

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

pentru SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

