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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 31.10 2016,  ora 18 ,30 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 stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  în cazurile de depozitare a  

 deșeurile municipale în afara platformelor  special amenajate  -inițiator primarul comunei 

 Daia 

 2.Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.43/2008 privind  atribuirea de denumiri 

 strazilor din comuna Daia, județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia 

 3.Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea  posturilor bugetare cu  funcții în 

 regim contractual , a organigramei și statului de funcții din primăria comunei Daia, județul 

 Giurgiu  -inițiator primarul comunei Daia 

              4..Proiect de hotărâre  privind aprobarea   închirierii   terenului  arabil  aflat în domeniul privat 

  al Comunei Daia , județul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia 

             5 .Diverse . 

 

 

 
 
                                            SECRETAR, 

                                           NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA   DAIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

PRIMARUL 

TEL/FAX: 0246/244085   

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  în cazurile de depozitare a  deșeurile municipale în 

afara platformelor  special amenajate   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5143  /2016 

-raportul   secretarului  comunei Daia nr. 5144 / 2016 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. / 2016 

-prevederile art.20, 29, 31,50 (2), 59(1)lit,,A,, din  Lg.nr.211/ 2011 privind regimul deşeurilor , 

republicată 

    -prevederile art.36, alin.2,lit,,d,, alin.4,lit,,c,, alin.6,lit,,a,, pct.3,9,14 din Lg . nr .215 /2001 , 

republicata ,cu modificarile ulterioare 

-prevederile  O.G. nr.2 / 2011 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificarile si 

completarile ulterioare 

-prevederile Lg.nr.554/ 2004 contenciosului administrativ ,  cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala , republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE 

 

 Art.1.(1) Depozitarea deșeurilor municipale în alte locuri decât cele special amenajate de pe raza 

comunei Daia , constituie contravenție și se sancționează , după cum urmează : 

A. cu amendă de la 250 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice , 

B. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor juridice . 

   (2)Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor prevăzute la alin..1  se fac venit integral la 

bugetul  local al comunei Daia . 

 (3) Pentru aducerea la cunoștință publică a sancținuilor stabilite se aprobă  montarea de  panouri și 

plăcuțe cu sancțiunile prevăzute la alin..1  în locurile special amenajate de depozitare a deseurilor 

municipale , precum și la ieșirile din fiecare sat . 

 Art. 2.Se împuternicește primarul comunei Daia să constate și să aplice sancțiunile prevăzute la 

art.1. 

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea 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 
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  privind modificarea HCL nr.43/2008 privind  atribuirea de denumiri strazilor din comuna Daia, 

județul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5143 /2016 

-raportul   secretarului  comunei Daia nr. 5144  2016 

-raportul de avizare 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.36, alin.5, lit.''d''  din Lg.nr.215/2001,republicata,cu modificarile ulterioare 

-prevederile art.2,lit.''d'' , din  O.G.nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobata prin Lg.nr.48/2003 , cu modificarile ultrioare  

-prevederile HCL Daia nr.43/2008  privind  atribuirea de denumiri strazilor din comuna Daia, 

județul Giurgiu 
 In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala , republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

  

 

  HOTARASTE 

 

 Art.I.Se modifică HCL nr.43/2008 privind  atribuirea de denumiri strazilor din comuna Daia, județul 

Giurgiu , după cum urmează : 
,,La art. 1, după alin.1 se introduce un nou alineat ,alin.1^ 2 cu următorul conținut : 

( 1^ 2 )Anexa la H.C.L.nr.43/2008  se completează  cu  o nouă uliță , care va fi denumită   ulița 

,, Plopului  ,, 

 Art.II .Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.43/2008  rămân neschimbate. 

 

 
 PRIMAR      SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 
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 privind modificarea  și completarea  posturilor bugetare cu  funcții în regim contractual , a 

organigramei și statului de funcții din primăria comunei Daia, județul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5143  /2016 

-raportul   secretarului  comunei Daia nr. 5144 / 2016 

-raportul de avizare 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.36, alin.3 , lit.”b” , art.66 ,alin.1 din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile  art. III , alin.1 și tabelul 1.1 , nr.crt. 2 din anexa  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 

-prevederile cap.II , pct. 1, lit,,b,, din Lg.nr.284 / 2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice ,cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.2 , alin.1 din anexa la H.G. nr.395/ 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , 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 modifică și completează  posturile  bugetare cu  funcții în regim 

 contractual ,  organigrama și statul de funcții din primăria comunei Daia, județul Giurgiu  

 prin înființarea a 2  funcții în regim contractual . 

  (2)Se aprobă înființarea   unui  post de referent agricol , în regim contractual , în 

 cadrul compartimentului agricol  . 

  (3) Se aprobă înființarea    a  unui  post  de referent relații cu publicul , în regim 

 contractual în cadrul compartimentului   de  relații cu publicul . 

 Art. 2. Pe data prezentei se modifică și completează  HCL nr.27 / 31.07.2013 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 , în sensul că , anexele nr.2 și 3 ale  

 H.CL.  nr.27 / 31.07.2013 se înlocuiesc  cu anexele 2 și 3 la prezenta hotărâre. 

  Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul 

 comunei Daia. 
 PRIMAR      SECRETAR 

ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 


