
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

Comuna Daia, județul Giurgiu, șos. București, nr.180, tel/fax: 0246244085, e-mail: contact@primaria-daia.ro, CUI 5123675 

 
Proces-verbal 

al ședinței ordinare din data de 28.07.2022 
 

            Încheiat astăzi, 28.07.2022 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia, care se 
desfășoară la sediul Căminului Cultural al comunei Daia, domnii consilieri fiind convocați prin dispoziția 
nr.193/22.07.2022  
            Participă de drept primarul şi secretarul general al comunei Daia. 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina, anunță faptul că sedinţa este legal 
constituită, fiind prezenți 10 consilieri din cei 11 în funcție și anume: Bolintiș Alina, Ghidănac Fănel, 
Ivan Petre, Buzică Mihai, Zlotea Ilie, Ştefan Ion, Voinea Georgeta, Drăgănescu Costel, Tudorache 
Marin, Ştorobăneanu Cristina, absent motivat- Iordache Nicolae (). 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Bună ziua domnilor consilieri. Declar 
şedinţa deschisă. 

Doamna Secretar general: Supunem la vot procesul-verbal al şedinţei consiliului Local Daia din 
data de 14.07.2022.  

 
Cine este   PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere (Buzică Mihai) 

 
Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Supunem la vot ordinea de zi şi 

suplimentarea propusă de domnul primar. 
 

Cine este   PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 10 voturi pentru şi 0 abţineri 

 
 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Se dă citire punctului nr.1 al ordinii de 
zi: 
Punctul 1: Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile AUGUST - 
OCTOMBRIE 2022 
      - iniţiator- Primar- ȘERBAN ADRIAN FLORIN 
      - avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice. 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Vă rog să faceţi propuneri pentru 
alegerea preşedintelui pentru perioada AUGUST-OCTOMBRIE 2022. 

Domnul consilier Zlotea Ilie: Eu îl propun pe domnul Tudorache Marin ca preşedinte de şedinţă 
pentru perioada AUGUST-OCTOMBRIE 2022.  

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Mai sunt şi alte propuneri? 
Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Nemaifiind alte propuneri, supunem la 

vot. 
 

Cine este   PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 10 voturi pentru şi 0 abţineri  

 
Punctul 2:  Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și 
cheltuieli al comunei Daia pentru trimestrul II al anului 2022 
        - iniţiator- Primar- ȘERBAN ADRIAN FLORIN 
        - avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice. 
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         - avizul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 
  Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Întrebări? 
      Domnul consilier Buzică M.: Amănunțit, așa. 
 Doamna Contabil: Aveți contul de execuție pe trimestrul II al anului 2022 ca anexă la proiect.  
 Domnul consilier Buzică M.: Cât s-a încasat la impozite? 
  Doamna Contabil: Impozite și taxe pe proprietate 586 980 lei. 
 Domnul consilier Buzică M.: Cu tot cu gunoi? 
 Doamna Contabil: Nu, e separat de gunoi. La gunoi am colectat 119 mii lei. 
 Domnul consilier Buzică M.: Facturile la gunoi cât sunt? 
 Doamna Contabil: 104 mii lei la 30.06.2022 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Supunem la vot.  
 

Cine este PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 10 voturi pentru  

 
Punctul 3: Proiect de Hotărâre privind rectificarea HCL nr.7/31.01.2022 privind acordarea unui 
ajutor financiar doamnei Cosac Iuliana Marinela Alice în vederea efectuării unei intervenţii 
chirurgicale oftalmologice 
      - iniţiator- Primar- ȘERBAN ADRIAN FLORIN           

-avizul comisiei juridice şi apărarea ordinii publice ; 
-avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială; 
-avizul comisiei econimice, dezvoltare regională şi integrare europeană; 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Întrebări? 

Domnul consilier Buzică M.: Spuneţi-ne şi nouă despre ce este vorba. 
Doamna Secretar general: Prin referatul de legalitate, Instituţia Prefectului-Judeţul Giurgiu a 

solicitat rectificarea acestei hotărâri, mai exact în preambul erau menţionate prevederile unor articole din 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care fac referire la acordarea de ajutoare sociale prin 
dispoziţie a primarului, ceea ce nu este corect. Aceste articole trebuie înlocuite cu prevederi din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ.  

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Supunem la vot.  
 

Cine este PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 7 voturi pentru şi 3 abţineri (Buzică Mihai, Drăgănescu Costel, Ivan Petre) 

 
Punctul 4: Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2022 si estimările pe anii 2023-2025 
                 - iniţiator- Primar- ȘERBAN ADRIAN FLORIN 

     - avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 
     - avizul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 

- avizul comisiei pentru amenajarea teritorială, urbanism, investiţii; 
 Doamna Contabil: Am primit o adresă de la A.N.A.F. prin care ne-a mutat banii pentru asistenți și 
indemnizați din trimestrul IV în trimestrul III pentru că nu mai aveam prevederi de la bugetul de stat și pe 
lângă asta am mai suplimentat cu bani pentru documentațiile necesare proiectului de la A.F.M. pentru 
iluminatul public, am o restanță la transportul elevilor de achitat, 5 mii de lei pentru igienizarea școlii, 
pentru ratele la iluminatul public, cheltuieli materiale. 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Supunem la vot.  
 

Cine este PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere (Ştorobăneanu Cristina) 

 
Punctul 5: Proiect de Hotărâre privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii întocmirii 
documentaţiilor necesare accesării de fonduri prin noul Program al Administraţiei 
Fondului pentru mediu pentru sistemul de iluminat public din Comuna Daia, Judeţul 
Giurgiu 
                 - iniţiator- Primar- ȘERBAN ADRIAN FLORIN 

     - avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 



     - avizul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 
                - avizul comisiei pentru amenajarea teritorială, urbanism, investiţii; 
 Domnul Primar: S-a deschis o sursă de finanțare pe A.F.M. pentru eficientizarea sistemului de 
iluminat public. Pe noi nu ne costă nimic, se decontează de la Mediu toate cheltuielile.  

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Supunem la vot.  
 

Cine este PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 10 voturi pentru şi 0 abţineri  

 
Punctul 6: Proiect de Hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri nr. 666/07.02.2022  
                 - iniţiator- Primar- ȘERBAN ADRIAN FLORIN 

     - avizul comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 
     - avizul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 
Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina: Întrebări? 
Domnul consilier Buzică M.: Mai dezvoltat aici. Au venit cu niște sume. Ce vor? Să mai mărească 

prețul? 
Domnul Primar: Da. De la 382 de lei la 472 de lei.   
Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina:  Supunem la vot.  
 

Cine este PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI? 
S-a votat cu 6 voturi pentru, şi 4 abţineri (Buzică Mihai, Ivan Petre, Drăgănescu Costel, Tudorache 

Marin)  
 

Doamna președinte de ședință Ştorobăneanu Cristina:  Trecem la diverse. Se înscriu la cuvânt 
Buzică Mihai şi Ivan Petre.  

Domnul consilier Buzică M.: Aţi pus adrese la fiecare poartă, să îşi facă fiecare curăţenie în faţa 
porţii, dar dacă mergeţi pe străzi, sunt boscheţii cât maşina de gunoi. 

Domnul Primar: Am luat la cunoştinţă despre aceste lucruri. 
Domnul consilier Buzică M.: Nu se poate trece cu maşina pe unele străzi din cauza copacilor care 

şi-au unit crengile peste stradă. 
Domnul Primar: Toaletarea copacilor nu se face în timpul cât sunt în vegetaţie. Toamna se face 

această operaţiune.  
Domnul consilier Ivan Petre.: Când facem şi noi un părculeţ pentru copii în Plopşoru? 
Domnul Primar: Când vom obține finanțare pentru părculeț îl vom face.  
Doamna Secretar general: Vă reamintesc, domnilor consilieri, să nu omiteți să întocmiți 

rapoartele de activitate. 
            Nemaifiind alte discuţii doamna preşedinte declară şedinţa inchisă. 

Drept pentru care am încheiat procesul verbal în 2 exemplare. 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                                                           Secretar general, 
ŞTOROBĂNEANU CRISTINA                                                                    PANAITESCU NICOLETA 
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