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Proces-verbal
al ședinței extraordinare din data de 07.06.2019
Încheiat astăzi, 07.06.2019 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al
comunei Daia, convocată de îndată prin dispoziția Nr.162/07.06.2019, care se desfășoară la
sediul Primăriei comunei Daia.
Participă de drept primarul și persoana care ține locul secretarului comunei Daia, numită prin
dispoziția primarului nr.158/04.06.2019.
Având în vedere că mandatul președintelui de ședință, domnul consilier Tudorache Marin
a expirat în luna mai, persoana care ține locul secretarului comunei anunță că sedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi 7 consilieri din cei 10 în funcție, și anume: Iordache Nicolae, Nitu
Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan Ion, Stanciu Costică și Tudorache Marin, lipsă fiind
domnii consilieri: Buzică Mihai, Dragomir Marius și Mihai Petre, și propune consilierilor
prezenți alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august.
Este propus domnul consilier Iordache Nicolae, nemafiind altă propunere, se supune la
vot și este ales în UNANIMITATE.
Domnul președinte de ședință citește ordinea de zi și o supune la vot.
Se votează în UNANIMITATE.
Punctul nr.2: Aprobarea extinderii lucrărilor de decolmatare a unui curs de apă de pe
raza comunei Daia, județul Giurgiu.
Ia cuvântul domnul primar și le prezintă domnilor consilieri situația pârâului ce a fost
decolmatat pe raza intravilanului în zona satului vechi Daia până la limita cu extravilanul. Având
în vedere fenomenele meteorlogice periculoase , cu precipitații abundente, au fost inundate
terenurile adiacente pârâului. Ținând cont și de solicitarea cetățenilor nr. 3457/05.06.2019, care
utlizează terenuri în zona respectivă propunem extinderea decolmatării pârâului pentru o
suprafață de aproximativ 1400,00 metri.
Nemafiind alte discuții, domnul președinte de sedință supune la vot proiectul de hotârâre.
Se votează în UNANIMITATE.
Punctul nr.3 Acordarea de premii elevilor Școlii Gimanziale nr.1 Daia care au obținut
rezulatte deosebite la învățătură în anul școlar 2018-2019.
Ia cuvântul domnul primar și le comunică domnilor consilieri că odată cu închierea anului
școlar, dorește să premieze elevii ce au obținut rezultate deosebite la învățătură.
Având în vederea adresa școlii nr.375/07.06.2019 prin care se comunică numărul
elevilor din clasele V-VIII cu rezultate deosebite după cum urmează:
1 elev cu media general 10-premiu de excelntă
6 elevi cu media peste 9.50-premiul I,
se propune alocarea sumei de 11.500 lei pentru recompensarea acestora astfel: 1 laptop
pentru elevul care a obținut media generală 10 și o tabletă pentru fiecare elev cu media generală
peste 9.50.

Domnul președinte de sedinta supune la vot proiectul de hotârâre.
Se votează în UNANIMITATE.
Nemaifiind alte discuţii domnul președinte declară ședința închisă.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

Președinte de ședință,
Iordache Nicolae

Pentru Secretar,
Ștefan Elena

