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Autoritatea locală a comunei Daia supune dezbaterii publice elaborarea următoarelor proiecte de acte
normative :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi
efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului C.L.Daia pentru reprezentarea
intereselor acestuia la instanță
3.Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor de masă salariaților din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia
Nota de fundamentare
expunerea de motive
Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actelor normative ce urmează a fi supuse spre avizare
Proiectele de hotărâri sus-menționate
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ în
termen de 10 zile de la publicare 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
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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii
416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 31/2014
-raportul inspectorului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr. 33/2014
-raportul de avizare al comisiei juridice nr.../2014
-prevederile art.6, ( 7 și 8 ) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,modificata si
completata;
-prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica ,
modificată prin Lg.nr.281/2013
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
HOTARAŞTE
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, 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.- Primarul comunei Daia si d-na Ștefan Elena , inspector în aparatul de specialitate al
primarului comunei Daia vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari care va
fi comunicata Agentiei de Prestatii Sociale Giurgiu si Institutiei Prefectului Giurgiu .
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privind apărarea intereselor C.L.Daia în fața instanțelor de judecată
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-dosarele nr .2969/122/2013 și nr.2972/122/2013 aflate pe rolul Tribunalului Giurgiu
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 31/ 2014
-raportul secretarului comunei Daia nr. 33/2014
-raportul de avizare al comisiei juridice nr. ../2014
-prevederile art.79^3 din O.G. nr.35/2002 modificată prin Lg.nr.673/2002 â
-prevederile art.I, alin.2,lit.,,b,, din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative , cu modificările şi

completările ulterioare
-prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în
modificată prin Lg.nr.281/2013

administraţia publica ,

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei

HOTARAŞTE
Art.1.(1)Apărarea intereselor consiliului local al comunei Daia în fata instanţelor de judecata se va face de un
apărător ales, deoarece asistenta juridică nu poate fi asigurata
altfel.
(2) Apărătorul ales ,cu respectarea O.U.G.nr.34/2006 , cu modificările ulterioare, va apăra intereselor
consiliului local al comunei Daia în fata instanţelor de judecata în cauzele ce formează
obiectele dosarelor aflate pe
rolul Tribunalului Giurgiu sub nr. .2969/122/2013 și nr.2972/122/2013 .
(3 )Cheltuielile se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia , conform
clasificației
bugetare .
(4) Cheltuielile menționate la alin.3 vor fi prinse în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei
Daia pe anul
2014 ce va fi aprobat conform prevederilor legale.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul și secretarul comunei Daia .
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privind acordarea tichetelor de masă salariaților din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-procesul -verbal nr. 26/2014
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 31/2014
-raportul secretarului comunei Daia nr. 33/2014
-raportul de avizare al comisiei juridice nr. ../2014
-prevederile Lg.nr.291/2013 pentru modificarea Lg nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor
de masă
-H.G. nr. 5 din 14 ianuarie 1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
142/1998
privind acordarea tichetelor de masă cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr.882/2013 pentru stabilirea valorii nominale
indexate a
unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013
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
HOTARAŞTE
Art.1.(1) Începând cu data de 13.02.2014 se aprobă acordarea tichetelor de masă salariaților din
aparatul de specialitate al primarului comunei Daia .
(2)Tichetele de masă se vor acorda în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli
aprobat, potrivit legii , pentru anul 2014 . Sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor
de masa, vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 într-o poziţie distinctă de
cheltuieli, denumita "Tichete de masa .
(3) Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni,
pentru luna urmatoare.
(4) In conditiile prevazute la alin. (2), angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de
masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea și în limita
sumelor prevăzute distinct cu aceasta destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit
legii, la articolul bugetar "Tichete de masa".
(5)Salariatului i se va acorda , lunar, un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile
în
care este prezent la lucru în unitate.
. (6)Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la
încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate, în cazul tichetelor de masă
pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă neutilizate, în cazul tichetelor de
masă pe suport electronic.
(7)Salariații nu pot primi tichete de masă în situațiile în care : își efectuează concediul de odihnă ,
beneficiază de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiare deosebite, zilele de sărbători
legale , sunt absenți de la locul de muncă.
(8)Valoarea nominală a unui tichet de masă va fi cea stabilită conform legilor în vigoare.
Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia.
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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 :
-actele normative în vigoare la această dată ale autorităților deliberative ale Statului Român ce
sunt necesare a fi puse în executare și de către autoritățile administrației locale ale comunei Daia ,
-pentru buna funcționare a autorităților la nivelul comunei Daia ,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 ordinară din luna ianuarie 2014 :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local care vor fi
efectuate cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului C.L.Daia pentru reprezentarea
intereselor acestuia la instanță
3.Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor de masă salariaților din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Daia -inițiator primarul comunei Daia
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REFERAT
de aprobare privind necesitatea adoptării proiectelor de hotărâri propuse:
Subsemnata, Chiran Niculina, secretarul comunei Daia, județul Giurgiu , în conformitate cu prevederile
pct.5 , art.I din Lg.nr.281/2013 , respectiv art. 7 din Lg.nr.52/2003, r, cu modificările ulterioare ,
Ținând cont de :
-proiectele de hotărâri inițiate de primarul comunei , care urmează să fie supuse dezbaterii Consiliului
Local ,și ,
Având în vedere :

-prevederile Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi
completările ulterioare
-prevederile Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare

-prevederile art.79^3 din O.G. nr.35/2002 modificată prin Lg.nr.673/2002 â
-prevederile art.I, alin.2,lit.,,b,, din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative , cu modificările şi

completările ulterioare
-prevederile Lg.nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,modificata si completata;
-prevederile Lg.nr.291/2013 pentru modificarea Lg nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă
-H.G. nr. 5 din 14 ianuarie 1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
142/1998
privind acordarea tichetelor de masă cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr.882/2013 pentru stabilirea valorii nominale
indexate a unui
tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013
Proiectele de hotarari sus-mentionat pot fi supuse dezbaterii consiliului local al comunei Daia .
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