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ANUNȚ
publicat 31.01.2014
În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 coroborat cu alin.13 din Lg.nr.52/2003 ,republicată ,
31.01.2014 la sediul și pe site-ul primăriei comunei Daia

azi

Autoritatea locală a comunei Daia supune dezbaterii publice elaborarea
următoarelor proiecte de acte normative , în procedură de urgență , conform prevederilor
at.7 , alin.13 din Lg.nr.52/2003, republicată :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pe anul 2014
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea numărului și a cuantumului pentru
bursele ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia în anul
2014
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de
acte normative până la 04.02.2013 , ora 12,00 și vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act
normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi data primirii, persoana şi datele de contact ale
expeditorului .
Propunerile , sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi depuse la sediul primăriei
comunei Daia în termenul sus-menționat ,la persoana desemnată pentru relația cu societatea civilă , d-na
Ștefan Elena , în zilele lucrătoare , între orele de program , 8,00 -16,00 , de pe 31.01. până la
04.02.2013 ,
ora 12,00 ,dată la care va avea loc și întâlnirea cu ei interesaţi care au trimis în scris
propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare până la 04.02.2013 , ora 12,00
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Nr. 469 / 31.01.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
In baza prevederilor art. 45, alin.6 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile
ulterioare
Subsemnatul, Barbu Vasile-Mihail , primarul comunei Daia
Ținând cont de :
-termenul de 45 de zile de la adoptarea bugetului de stat pe anul 2014 aprobat prin Lg.nr.356/2014
și adresele D.G.F.P.Giurgiu nr.281/2014, nr.2668/2014,nr.2088/2014, nr.2850/2014 , precum și de
suspendarea plăților de către DGFP Giurgiu după data de 02.02.2014 , ceea ce ar duce la blocarea
activității în cadrul primăriei comunei Daia , inclusiv la imposibilitatea efectuării plăților salariilor
cadrelor didactice pentru luna ianuarie , precum și bursele ce se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar din comuna Daia în anul 2014 ,
,și ,
Avănd în vedere actele normative în vigoare :
Propun următoarele proiecte de hotarari , care să fie supuse dezbaterii Consiliului Local al

comunei Daia în ședința extraordinară pentru data de 04.02.2014 :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pe anul 2014
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea numărului și a cuantumului pentru
bursele ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia în anul
2014
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REFERAT
de aprobare privind necesitatea adoptării proiectelor de hotărâri propuse:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia
pe anul 2014
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea numărului și a cuantumului pentru
bursele ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Daia în anul 2014
Subsemnata, Chiran Niculina, secretarul comunei Daia, județul Giurgiu , în conformitate cu
prevederile art. 7 , alin.2 din Lg.nr.52/2003, republicată
Ținând cont de :
Urgența de aprobare și punere în aplicare a proiectelor de hotărâri inițiate de primarul
comunei , care urmează să fie supuse dezbaterii Consiliului Local al comunei Daia
în
procedură de urgență ,
și ,
Având în vedere :
-expunererile de motive ale primarului comunei Daia nr. 469 / 2014
- adresele DGFP. Giurgiu nr.281/2014, nr.2668/2014,nr.2088/2014, nr.2850/2014
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 469 / 2014
-prevederile Lg.nr. 356 / 2013 –Legea bugetului de stat pe anul 2014
-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art. 8, art. 19(1) lit.,,a,,, art.20(1)lit.,,a,, din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.103(2), 105(2), lit.,,d,, din Lg.nr.1/ 2011 a educației naționale , cu modificarile si
completarile ulterioare
-prevederile art.3 și 4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , cu modificarile si completarile
ulterioare
-bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2014 aprobat prin HCL nr./2014
-prevederile art.7 (13 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica
republicată
Proiectele de hotarari sus-mentionat pot fi supuse dezbaterii consiliului local al comunei Daia în
procedură de urgență , cu respectarea prevederilor legale în vigoare .
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SECRETAR,
CHIRAN NICULINA
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PROIECT DE HOTARARE

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:
- adresa Școlii cu cls.nr.I-VIII -Dăița nr.529 / 2013
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 469 / 2014
-raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.472/ 2014
-raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. /2014
-prevederile art.103(2), 105(2), lit.,,d,, din Lg.nr.1/ 2011 a educației naționale , cu modificarile si
completarile ulterioare
-prevederile art.3 și 4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , cu modificarile si completarile
ulterioare
-bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2014 aprobat prin HCL nr./2014
-prevederile art.7 (13 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica
republicată
In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala , republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1.Se aprobă numărul și cuantumul pentru bursele ce se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar din comuna Daia pe anul 2014 ,după cum urmează :
-4 burse de boală , în cuantum de 40 lei/lună
-2 burse pentru elevii care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de
familie , cel mult egal cu salariul minim pe economie , în cuantum de 40 lei/ lună .
-2 burse de merit , în cuantum de 300 lei /lună
Art.2.Suma necesară se va acorda conform clasificaţiei bugetare din bugetul comunei Daia
pe anul 2014 , respectiv din la cap. -,, burse,,
Art.3 .Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul

comunei Daia și contabilul din aparatul de specialitate al primarului , care o va face
publică și pe site :www.primaria-daia.ro .
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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2014
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
- adresele DGFP. Giurgiu nr.281/2014, nr.2668/2014,nr.2088/2014, nr.2850/2014
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 469 / 2014
-raportul contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.472/ 2014
-raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. /2014
-prevederile Lg.nr. 356 / 2013 –Legea bugetului de stat pe anul 2014
-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art. 8, art. 19(1) lit.,,a,,, art.20(1)lit.,,a,, din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.7 (13 ) 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

HOTARAŞTE
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2014,
după cum urmează :
A ) se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe
capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre ,conform anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
B) se aprobă bugetul local de venituri proprii la venituri pe capitole și subcapitole și la
cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre,
conform anexei nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;
C)se aprobă Programul anual de investiții pe anul 2014,conform anexei nr.3 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre ;
D) se aprobă proiectul bugetului local cu estimările pentru anii 2015-2017 detaliat la
venituri pe capitole şi subcapitole și la cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli,
subcapitole şi paragrafe pe trimestre ,conform anexei nr. 4, 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 , care o va face
publică și pe site :www.primaria-daia.ro .
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