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Nr. 358 / 25.01.2017 
 

 
  În conformitate cu prevederile  art.39, alin.6   din Lg.nr.215/2001,republicată, cu   
    modificările ulterioare   se publică următorul : 
 

ANUNȚ 
 
 

  -pe data de 31.01.2017 ,  ora 17  ,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  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2016-2020  -
 inițiator primarul comunei Daia 
 2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate , precum si a indicatorilor tehnico 
 – economici aferenti  obiectivului de investitii ,,Modernizare  strazi in localitatile Daia si Plopșoru 
 din comuna Daia  , judetul Giurgiu ,, -inițiator primarul comunei Daia 
 3.Proiect de hotărâre   privind  aprobarea documentatiei  actualizata a studiului de fezabilitate , 
 precum si a indicatorilor tehnico– economici aferenti  obiectivului de investitii ,, Modernizare DC 
 95  din comuna Daia , sat Plopșoru , judetul Giurgiu ,, -inițiator primarul comunei Daia 
 4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea necesitatii si  oportunitatii intocmirii documentatiilor 
 legale pentru  obiectivul de investitii  ,, Realizarea Sistemului de Canalizare in localitatile Daia si 
 Plopsoru , comuna Daia , judetul Giurgiu -inițiator primarul comunei Daia 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi 
 efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001  pe anul 2016 -inițiator primarul comunei Daia 
 6.Proiect de hotărâre privind avizarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 -inițiator primarul 
 comunei Daia 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele  ce se acordă 
 elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia -inițiator primarul comunei Daia 
 8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea inchirierii terenului arabil din domeniul privat al 
 comunei Daia-inițiator primarul comunei Daia 
 9.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.15/ 2014 privind aprobarea 
 normelor de organizare , administrare si exploatare a pajistei comunale , precum si a procedurii de 
 inchiriere a pajistei -inițiator primarul comunei Daia 
 10.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 
 11.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință -inițiator primarul comunei 
 Daia 
 12 . Diverse . 
 
                                            SECRETAR, 
                                           NICULINA CHIRAN 

 
 
 
 

 

 

 



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

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  
 

  privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2016-2020 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 
 

 -Strategia de dezvoltare locală 2016-2020  intocmită de  firma ADNDERSSEN 
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 30 / 2017 
 -raportul inspectorului  din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia 
 nr. 31 / 2017 
-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. / 2017 

 -prevederile art.36(4) lit,,c,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
 republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

-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 
 
 

H O T A R A Ş T E 
 
   Art.1.Se  aprobă Strategiei de dezvoltare locală  pe perioada 2016-2020  , conform anexei 
 nr.1  , care face parte integrantă din prezenta . 
 
  Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei  Daia . 
 

 
 

 PRIMAR      SECRETAR 
ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JUDETUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

PROIECT DE HOTARARE 

 privind aprobarea studiului de fezabilitate , precum si a indicatorilor tehnico – economici aferenti  obiectivului de 
investitii ,,Modernizare  strazi in localitatile Daia si Plopșoru din comuna Daia  , judetul Giurgiu ,, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
Având în vedere: 

- studiului de fezabilitate , precum si a indicatorilor tehnico – economici aferenti  obiectivului de 
investitii ,,Modernizare  strazi in localitatile Daia si Plopșoru din comuna Daia  , judetul Giurgiu ,, intocmit de 
CONSITRANS SRL 
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 30 /2017 
-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.31 /2017 
-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017 
-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.13 , art. 126 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.14, alin.4, 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 
-prevederile HG nr.28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii 
-prevederile Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii", ,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.l.Se aproba studiul de fezabilitate , precum si indicatorii tehnico – economici aferenti  obiectivului 
 de investitii ,,Modernizare  strazi in localitatile Daia si Plopșoru din comuna Daia , judetul Giurgiu ,,  
 conform anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare . 
 
  Art.2 . Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia. 
 
 
 
 

PRIMAR      SECRETAR 
SERBAN ADRIAN FLORIN     CHIRAN NICULINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

PROIECT DE HOTARARE 

privind  aprobarea documentatiei  actualizata a studiului de fezabilitate , precum si a indicatorilor tehnico– 
economici aferenti  obiectivului de investitii ,, Modernizare DC  95  din comuna Daia , sat Plopșoru , 

judetul Giurgiu ,, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 

- documentatia  actualizata a studiului de fezabilitate , precum si a indicatorilor tehnico– economici aferenti  
obiectivului de investitii ,, Modernizare DC 95  din comuna Daia , sat Plopșoru , judetul Giurgiu ,, intocmit 
de CONSITRANS SRL 
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 30 /2017 
-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.31 /2017 
-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017 
-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.13 , art. 126 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.14, alin.4, 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 
-prevederile HG nr.28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii 
-prevederile Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii", ,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.l.Se aproba documentatia  actualizata a studiului de fezabilitate , precum si a 
 indicatorilor tehnico– economici aferenti  obiectivului de investitii ,, Modernizare DC 95  din 
 comuna Daia , sat Plopșoru , judetul Giurgiu ,,  conform anexei nr. 1 , care face parte integranta din 
 prezenta hotarare . 
  Art.2 . Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia. 
  

PRIMAR      SECRETAR 
SERBAN ADRIAN FLORIN     CHIRAN NICULINA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind aprobarea necesitatii si  oportunitatii intocmirii documentatiilor legale pentru  obiectivul 
de investitii  ,, Realizarea Sistemului de Canalizare in localitatile Daia si Plopsoru , comuna Daia , 

judetul Giurgiu ,, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.30 /2017 
-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr. 31/2017 
-raportul de avizare al comisiei economice si juridice nr. /2017 
-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,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 
-prevederile HG nr.28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 
-prevederile Ordinului nr.901/2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de 
către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
-prevederile Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" 

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.l.Se aproba necesitatea si  oportunitea intocmirii documentatiilor legale pentru  obiectivul de 
investitii   ,, Realizarea Sistemului de Canalizare in localitatile Daia si Plopsoru , comuna Daia , 
judetul Giurgiu ,, 
Art.2 . Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia. 
 

PRIMAR      SECRETAR 
  SERBAN ADRIAN FLORIN     CHIRAN NICULINA 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii 
416 / 2001  pe anul 2017 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU  

 
Având în vedere:  

 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 30 / 2017 
 -raportul  secretarului comunei Daia nr. 31 / 2017 
 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. / 2017 
 -prevederile art.6, alin. 7 -9  din Legea 416 / 2001 privind venitul minim garantat ,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.l.- Se aproba planul de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate cu 
 beneficiarii Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat   pe anul 2017 , conform anexei 1, care 
 face parte integranta din prezenta hotarare . 
   Art.2. Primarul comunei Daia are obligaţia să afişeze la avizierul institutiei planul de 
 acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art.1, lista cuprinzând beneficiarii de  ajutor 
 social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 
       Art.3. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul  comunei Daia si d-na 
 Păun Ioana , inspector în aparatul  de specialitate al  primarului comunei Daia  și  vor comunica  
 prezenta  și  Agentiei de Prestatii Sociale 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   avizarea rețelei școlare  pentru anul școlar 2017-2018   

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 
 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 30 / 2017 
 -raportul  secretarului  comunei Daia  nr. 31 / 2017 
 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. / 2017 
 -prevederile  art.19(4) , art.61, art.94(2) ,lit.d, art.95, lit.  j din Lg.nr.1/2011 a educației  naționale, 
 cu modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile art.232-242 din Lg.nr.287/2009 privind Codul Civil , republicată, cu modificările şi 
 completările ulterioare  
 -prevederile art.23, 36, (1),alin.2 lit.d ,alin.6,lit.a,pct.1 din Lg.nr.215/2001, republicată, cu 
 modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile Ordinului M.E.N. nr.5115 / 2014  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
 funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

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  avizează rețeaua  școlară de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Daia , 
 pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      
  Art.2 .Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către contabilul din aparatul de 
 specialitate al primarului comunei Daia  , care va transmite prezenta hotărâre  Inspectoratului 
 Școlar Județean Giurgiu și Școlii Gimnaziale nr.1 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 aprobarea numărului și a cuantumului pentru bursele  ce se acordă elevilor din 
învățământul preuniversitar din comuna Daia 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 
 

 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 30 / 2017 
 -raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia 
  nr. 31 / 2017 
 -raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr. 414 / 2016 

-prevederile art.103(2),  105(2), lit.,,d,, din Lg.nr.1/ 2011 a  educației naționale , cu modificarile si 
completarile ulterioare 
-prevederile Ordinului MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  , cu modificarile si completarile ulterioare 
-prevederile art.14,alin.4 din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
-prevederile art.7 (2) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica 
republicată 

In temeiul art.45, alin.1, 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 numărul și  cuantumul pentru bursele  ce se acordă elevilor din învățământul 
preuniversitar din comuna Daia pe anul 2017 ,după cum urmează : 

 -10 burse de ajutor social , în cuantum de 40 lei/luna , 
-1 bursa de merit , în cuantum de 60 lei/luna ,pentru cls.V-VIII , 
-1 bursa de studiu , în cuantum de 50 lei/luna ,pentru cls.V-VIII . 
Art.2.Suma necesară se va acorda conform clasificaţiei bugetare din bugetul comunei Daia pe anul 
2017 , respectiv din la cap.65.02.03.02 -,, burse,, 
Art.3 .Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul 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 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
   privind modificarea și completarea HCL nr.15/2014 privind aprobarea normelor de organizare, 

administrare şi exploatare a pajiştei comunale precum și  a  procedurii de închiriere a pajiștei 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
Având în vedere: 

 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 30 / 2017 
 -raportul referentului agricol din aparatul de specialitate al primarului  comunei Daia  nr. 31 / 2017 
 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. / 2017 
 -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 HCL Daia nr.15/ 2014 privind aprobarea normelor de organizare, administrare şi 
 exploatare a pajiştei comunale precum și  a  procedurii de închiriere a  pajiștei 

 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 modifică și completează HCL nr.15 / 2014  privind aprobarea normelor de organizare, 

 administrare şi exploatare a pajiştei comunale precum și  a  procedurii de închiriere a pajiștei ,  
 după cum urmează : 

,,Art. 1(1) va avea următorul cuprins : 
  ,,Art.1.(1)Până la 1 aprilie  2016   se va aproba Proiectul de amenajament pastoral 
 privind modul de gestionare a pajiştilor comunei Daia .  ,, 
  După alin. 1 se introduce un nou alineat 1^1 , care va avea următorul cuprins : 
  (1^1 ) Contractele de închiriere încheiate până în prezent se prelungesc până la   aprobarea  

Proiectul de amenajament pastoral privind modul de gestionare a pajiştilor  comunei 
 Daia . 

   Art.II. Celelalte prevederi rămân în vigoare . 
 

 
 PRIMAR      SECRETAR 
ȘERBAN ADRIAN FLORIN    NICULINA CHIRAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 
PROIECT DE HOTARARE    

 
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. 209 / 2017 
 -raportul  secretarului comunei Daia nr. 210 / 2017 
-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. / 2017 

 -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 
 

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  3 
 funcții în regim contractual . 
 (2)Se aprobă înființarea a 3  posturi  , în regim contractual ,în cadrul compartimentelor de : 
 urbanism – 1 post de referent  , cadastru -1 post de inspector  ,achizitii publice  -1 post de 
 referent  . 
 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 
SERBAN ADRIAN FLORIN     CHIRAN NICULINA 

 
 

 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL GIURGIU 

COMUNA DAIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

PROIECT DE HOTARARE 

 privind aprobarea inchirierii terenului arabil din domeniul privat al comunei Daia 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 
Având în vedere: 

-raportul intocmit de evaluator PFSaceanu  Marius Valentin 
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.30 /2017 
-raportul  referentului agricol  din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr. 31/2017 
-raportul de avizare al comisiei juridice nr. /2017 
-prevederile art. 552  , art.1777-1780, 1796-1797 din Lg.nr.287/ 2009-Codul Civil , republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
-prevederile art.6 ,art.  77-78 din Lg.nr.18/1991privind fondul funciar , republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
-prevederile art.4 din Lg.nr.213 / 1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificarile si completarile 
ulterioare 
-prevederile art.36,alin.5  ,lit,, b,, art.121 , alin.1-2 , art.123 , alin.1-2 din Lg.nr.215/2001, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
-prevederile art.20 , alin.1 , lit,,e,, din Lg.nr.273/2006 privind finanţele publice locale, , 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)Se aproba inchirierea suprafetei  de 159,5074  ha , avand categoria de folosinta arabil extravilan , 
din domeniul privat al comunei Daia  , in conditiile legii . 
(2) Suprafata   de 159,5074  ha , avand categoria de folosinta arabil extravilan , este cea prevazuta in anexa 
nr. 1 , care face  parte integranta din prezenta hotarare . 
(3)Se aproba raportul de evaluare , caietul de sarcini , regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei 
, contractul – cadru de inchiriere , conform anexelor nr.1-4 , care fac  parte integranta din prezenta 
hotarare. 
(4).Se aproba pretul de pornire a licitatiei , care va fi de 150 lei / ha , teren arabil extravilan ce apartine 
domeniului privat al comunei Daia . 
(5)Se aproba taxa de participare la licitatie , care va fi de 100 lei si se va achita la casieria primariei 
comunei Daia. 
(6) Se aproba contravaloarea documentatiei de atribuire , care va fi de 100 lei si se va achita la casieria 
primariei comunei Daia. 
(7)Anuntul privind organizarea licitatiei va fi publicat la avizierul si  pe site-ul primariei comunei Daia . 
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Daia sa semneze contractele de inchiriere si sa constituie comisia 
de licitatie. 
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia. 

PRIMAR       SECRETAR 
SERBAN ADRIAN FLORIN     CHIRAN NICULINA 

 
 


