ROMÂNIA
JUDETUL GIURGIU
PRIMARIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia în ședință ordinară pentru
data de 31.05.2017, ora 18,30
PRIMARUL COMUNEI DAIA, JUDETUL GIURGIU
Având în vedere:
-prevederile art.39( 1 )din Lg.nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările ulterioare
In temeiul art.68 (1) si art.115(1), lit.''a'' din Lg.nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată,cu modificările ulterioare
DISPUNE
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Daia în ședință ordinară pentru data
de 31.05.2017, ora 18,30 , care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr.1-Daia cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe
anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Daia nr. 40/2016 privind
aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de
„Cetățean de onoare al comunei Daia”- inițiator primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Daia inițiator primarul comunei Daia;
5.

Diverse

PRIMAR
ȘERBAN ADRIAN FLORIN

DAIA : 25.05.2017
Nr .110

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.3206/25.05.2017
În conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din Lg.nr.215/2001,republicată, cu
modificările ulterioare se publică următorul :
ANUNȚ
-pe data de 31.05.2017, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
com.Daia pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Daia nr. 40/2016 privind
aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului
de „Cetățean de onoare al comunei Daia”- inițiator primarul comunei Daia;
4.

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei
Daia -inițiator primarul comunei Daia;

5. Diverse

pentru, SECRETAR,
ȘTEFAN ELENA

TABEL NOMINAL
Cu consilierii care compun C.L.Daia , care au primit materialele și au semnat de primirea
convocării pentru ședința ordinară din 31.05.2017 , ora 18,30

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele si prenumele

Partidul

ZLOTEA ILIE
MIHAI PETRE
BUZICĂ MIHAI
GHIDĂNAC FĂNEL
TUDORACHE MARIN
BARBU VASILE MIHAIL
DRAGOMIR MARIUS
TĂNASE IONEL
IVAN PETRE
MOROACĂ IONEL
NIȚU PETRE

A.L.D.E.
A.L.D.E.
A.L.D.E.
P.M.L.
P.M.L.
P.N.L.
P.N.L.
P.U.N.P.R.
P.U.N.P.R.
P.S.D.
P.S.D.

pentru, SECRETAR ,
ȘTEFAN ELENA

Semnatura

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMARIA COMUNEI DAIA
TEL/FAX: 0246/244085
E-mail: contact@primaria-daia.ro
Site: www.primaria-daia.ro
Nr.3205/25.05.2017

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. 110 / 2017 vi se face cunoscut că, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de
31.05.2017, ora 18,30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, cu
următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
com.Daia pe anul 2017 - inițiator primarul comunei Daia;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Daia nr. 40/2016 privind
aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017inițiator primarul comunei Daia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului
de „Cetățean de onoare al comunei Daia”- inițiator primarul comunei Daia;
4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei
Daia -inițiator primarul comunei Daia;
5. Diverse

pentru, SECRETAR
ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:

-

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2664/ 2017
- raportul contabilului din aparataul de specialitate al primarului nr.2665/2017
- raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr.........../ 2017
- prevederile Lg.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017;
prevederile art.36(4), lit.„a„ din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica
locala , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art.8, lit.„a-b„ art.19(1)lit.„a„, art.20(1)lit.„a„ 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
HOTARAŞTE
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com.Daia pe anul
2017, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri,
articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe pe trimestre, conform anexei, 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.

PRIMAR
ȘERBAN 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 HCL Daia nr. 40/2016 privind aprobarea numărului de
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2664/ 2017

- raportul secretarului comunei Daia nr.2665/2017
- raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr.........../ 2017
- prevederile Lg.nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.14, alin.4 din Lg.nr.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 art.6(2) din Anexa 1 la HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HCL Daia nr. 40/2016 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai
persoanelor cu handicap grav pe anul 2017

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 modifică și completează HCL Daia nr. 40/2016 privind aprobarea numărului de
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017, după cum urmează:
Art1(1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.1.(1) Se aprobă un număr de 20 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru anul 2017.”
Art.2. 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 HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare
al comunei Daia”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2664/ 2017

- raportul secretarului comunei Daia nr.2665/2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și culturale nr.........../ 2017
- prevederile art.36(8) din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Statutului comunei Daia;
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 Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare
al 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

pentru, SECRETAR

ȘTEFAN ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA DAIA
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA
PRIMARUL
TEL/FAX: 0246/244085
PROIECT DE HOTARARE
privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Daia

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2664/ 2017

- raportul secretarului comunei Daia nr.2665/2017
- raportul de avizare al comisiei juridice și culturale nr.........../ 2017
- prevederile art.36(8) din Lg.nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Statului comunei Daia;
-prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare al
comunei Daia”
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 conferă titlul de cetățean de onoare al comunei Daia, pentru merite deosebite
d-lui Pârcălabu Răzvan.

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

PRIMAR
SERBAN ADRIAN - FLORIN

pentru, SECRETAR

ȘTEFAN ELENA

Anexă la HCL nr____ din _________

REGULAMENT
privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al comunei Daia"
Capitolul I: Dispoziţii generale
Art. 1. Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Daia acordă titlul de "Cetăţean
de Onoare al comuneiDaia" persoanelor fizice cu merite deosebite în cadrul comunei Daia.
Art. 2. Titlul de "Cetăţean de Onoare al comunei Daia" reprezintă cea mai înaltă distincţie
acordată de către Consiliul Local al comunei Daia.
Art. 3. Titlul se acordă, după caz, din iniţiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unuia sau mai multor cetăţeni cu drept de vot, dacă propunerea este susţinută prin
semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a com.Daia.
Art. 4. Acordarea titlului nu este condiţionată de:
a) cetăţenie;
b) naţionalitate;
c) vârstă;
d) domiciliu;
e) sex;
f) religie;
g) apartenenţă politică.
Art. 5. Titlul se acordă, după caz:
a) în timpul vieţii celui în cauză;
b) post – mortem.
Art. 6. Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;

c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Capitolul II: Categorii de personalităţi îndreptăţite să primească titlul
Art. 7. Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea titlului categoriile de personalităţi care
se găsesc în una din situaţiile următoare:
a) înalte personalităţi politice, ştiinţifice sau culturale care, prin activitatea profesională,
au contribuit la crearea unor legături ştiinţifice, culturale sau economice cu efecte pozitive asupra
comunei Daia;
b) persoane care, prin activitatea lor cotidiană, impun în ţară şi peste hotare o imagine
deosebită comunei Daia şi României, având ca rezultat realizarea unor relaţii puternice,
economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul locuitorilor comunei;
c) persoane cu merite deosebite sau contribuţii materiale şi financiare importante în
dezvoltarea economico-socială a comunei Daia, în domeniul asistenţei sociale, crearea de noi
locuri de muncă, eradicarea şomajului, atragerea de importante surse financiare în scopul
sprijinirii industriei, comerţului şi agriculturii municipiului;
d) persoane care participă în cadrul parteneriatelor autorităţii publice locale cu persoane
juridice române sau străine, organizaţii nonguvernamentale şi alţi parteneri sociali, constituite în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes
local, cu beneficii concrete asupra comunităţii;
e) persoane care desfăşoară acţiuni caritabile în comună, în folosul orfanilor, bătrânilor,
persoanelor cu handicap, copiilor abandonaţi, instituţiilor care îngrijesc persoanele defavorizate;
f) sportivi născuţi, formaţi sau care reprezintă comuna Daia, cu rezultate excepţionale în
competiţiile sportive internaţionale (campioni mondiali sau europeni);
i) persoane care au trecut în nefiinţă, dar care, prin activitatea lor prestigioasă, au
promovat imaginea comunei Daia, la nivel socio-economic, educaţional, cultural-artistic;
j) persoane care prin acțiunile lor au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor, în comuna Daia.
Capitolul III: Incompatibilităţi
Art. 8. Nu pot dobândi titlul de cetățean de onoare:
a) persoanele care au fost condamnate pentru săvârşirea de fapte penale, în ţară sau în
străinătate, altele decât cele de natură politică.
b) persoanele care au colaborat cu securitatea.

Capitolul IV: Procedura acordării, înmânării şi înregistrării titlului
Art. 9. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:
(1)Documentaţia cu propunerile se înregistrează la Registratura comunei Daia.
(2) Propunerile se dezbat în cadrul Consiliului Local al comunei Daia, în şedinţă ordinară.
(3) Acordarea titlului se va face de către Consiliul Local al comunei Daia cu votul
majorității consilierilor prezenți.
(6) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeaşi legislatură.
(7) Decernarea titlului se face de către Primarul comunei Daia în cadrul unei şedinţe
ordinare a Consiliului Local al comunei Daia sau în cadrul unui eveniment organizat de Primăria
comunei Daia.
Art. 10. Metodologia înmânării titlului este următoarea:
(1) Preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare.
(2) Primarul comunei Daia prezintă expunerea de motive care a stat la baza propunerii de
HCL.
(3) Primarul comunei Daia înmânează diploma de „Cetăţean de Onoare al comunei
Daia”, realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă.
(4) Ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia.
(5) Pot lua cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele
laureatului.
(6) Laureatul sau reprezentantul acestuia este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de
Onoare a comunei Daia.
Art. 11. Deţinătorii titlului au următoarele obligaţii:
a) să participe la sesiunile solemne ale Consiliului Local al comunei Daia, atunci când se
adresează o invitaţie în acest sens;
b) să participe la unele acţiuni care vizează interesele fundamentale ale comunităţii şi să
sprijine soluţionarea unor probleme de interes general, conform competenţei şi capacităţii
profesionale;
c) să participe la acţiuni de interes public sau dezbateri publice, organizate de Primăria
comunei Daia, atunci când se lansează o invitaţie în acest sens;
d) de a promova imaginea comunei Daia;
e) să nu compromită, cu rea-voință, interesele comunei Daia. În acest sens, se pot
enumera:
- denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de activitate, atunci

când apar diferite obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, divergențe de
opinii, ambiții sau interese personale;
- condamnare penală cu caracter definitiv pronunțată de instanța de judecată pentru
activități ilegale.

Capitolul V: Retragerea titlului
Art. 12. Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) în cazul descoperirii ulterioare a unor fapte penale cu condamnare, săvârşite pe
teritoriul ţării sau în afara lui, altele decât cele de natură politică, care nu au fost aduse la
cunoştinţa Consiliului Local al comunei Daia;
b) în cazul săvârşirii de către cel gratificat a unor fapte penale, pentru care este
condamnat definitiv, după acordarea titlului;
c) în cazul săvârşirii de către cel gratificat a unor fapte care lezează interesele comunităţii
aiudene şi/sau ale statului;
d) în cazul în care persoana a fost colaboratoare a securității.
Art. 13. Retragerea titlului se va adopta în şedinţă publică a Consiliului Local al comunei Daia.
La ședința consiliului local va fi invitat deținătorului titlului, care, dacă va solicita, poate lua
cuvântul. În caz de neparticipare hotărârea urmează a se comunica în termen de 10 zile.
Capitolul VI: Dispoziţii finale
Art. 17. Cetățenii comunei Daia care, pentru merite deosebite, au fost recompensați cu titlul de
„Cetăţean de Onoare al comunei Daia” vor fi înscriși în Cartea de Onoare a comunei Daia.
Art. 18. Primarul comunei Daia va informa mass-media locală asupra personalității și meritelor
pentru care Consiliul Local al comunei Daia a acordat titlul persoanei în cauză.
Art. 19. Informaţiile publice referitoare la Cetăţenii de Onoare vor fi publicate şi în format
electronic pe site-ul Primăriei comunei Daia.

