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Proces-verbal
al ședinței ordinare din data de 29.03.2019
Încheiat astăzi, 29.03.2019 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Daia, care se
desfășoară la sediul Şcolii nr.1 Daia, domnii consilieri fiind convocați prin dispoziția nr. 120/22.03.2019.
Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia, precum şi următorii salariați din cadrul aparatului de
specialitate al primarului: domnul Vasile Gabriel și dra. Buradel Roxana.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 6 consilieri din cei 10 în funcție, și anume: Iordache
Nicolae, Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Tudorache Marin, Ștefan Ion.
Sunt absenţi nemotivat domnii consilieri: Buzică Mihai, Dragomir Marius şi Mihai Petre. Este absent
motivat dl Stanciu Costică.
Domnul Tudorache Marin, președintele de ședință, declară ședința deschisă.
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Se supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare
trecute. Ați avut materialul, l-ați vazut, daca aveți completări le facem acum. Cine este pentru? Împotriva?
Abțineri?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Totuși, pentru respectul vostru care sunteți in sală, și
poate unii dintre voi nu ați avut timp să intrati pe site-ul primăriei, să citiți acolo punctele care se dezbat, am
să le dau citire ca sa nu trec direct la vot.
Ordinea de zi este alcătuită din 6 puncte dintre care o să dezbatem doar 4 pentru că pentru 2 nu avem cvorum.
După cum se vede, 4 consilieri sunt absenți.
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este PENTRU?
ÎMPOTRIVA? ABȚINERI?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Toate punctele au aviz favorabil de la comisii. Punctul
nr.1: Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Giurgiu Metropolitan”.
După câte am discutat la comisii se știe, numai trebuie să dezabtem. Dacă sunt amendamente sau alte
discuții?
Domnul Primar: Haideți să vă spun ce îmi doresc eu pentru viitor si de ce vreau să intrăm în ADI-ul acesta:
avem posibilitatea de a face elevilor abonamente la un preț mai redus, și sper eu să le putem deconta de la
primărie. Elevii care vor beneficia de transport gratuit vor trebuie să îndeplinească o condiție, să nu depășească
un număr de absențe pentru că nu poți sa plătești drumul la școală unui elev care se duce și se uita la film sau
se plimbă în parc. Asta începând cu anul școlar viitor, pentru că nu avem timp acum până se constituie ADIul.
Facem un regulament si punem primăria să plătească transportul până la Giurgiu tuturor elevilor, de asta vreau
să intram, în principiu. În plus, sunt foarte multe avantaje la nivelul cetățenilor, pot să își facă abonamente,
pentru pensionari, mai multe avantaje fiind în asociația asta, nu plătim nicio cotizație, nu avem nicio
răspundere, doar că trebuie să fim în asociația respectivă.
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Domnii consilieri mai au ceva de adăugat? Supunem la
vot? Cine este PENTRU? ÎMPOTRIVA? ABȚINERI?.

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Punctul nr. 2: Modificarea şi completarea H.C.L. al
comunei Daia nr.12/28.02.2019.
Domnii consilieri, aveți ceva de adăugat la punctul nr.2? Supunem la vot. Cine este PENTRU? ÎMPOTRIVA?
ABȚINERI?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU
Domnul Primar: Punctele 3 si 4 din păcate nu le putem dezbate, era vorba de platforma de gunoi de grajd și
aprobarea caietului de sarcinii pentru arendarea terenului arabil. Licitația. Este o mare problemă pentru noi, sar putea ca nici anul acesta să nu putem să arendăm terenul arabil, să nu încasăm arenda și nici cetățenii să nu
beneficieze de el.
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Punctul nr. 5: Constituirea unei comisii speciale de
analiză şi verificare a situaţiei terenurilor cu destinație agricolă de pe raza comunei Daia, judeţul Giurgiu, în
vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Domnii consileiri daca aveti
ceva de adăugat.
Domnul consilier Tănase Ionel: Avem de discutat mai multe aici. Comisia va fi formată din consilieri și
din… ?
Doamna Secretar: Și din aparatul de specialitate de la compartimentul agricol, cadastru și urbanism și eu cu
tot ce pot să va ajut. Noi trebuie să vă sprijinim.
Domnul Primar: Mai clar, comisia respectivă trebuie să identifice terenuri lucrate în mod abuziv de anumite
persoane fără să aibă documente pe acele terenuri. Daia la momentul acesta are un deficit de teren 160 de ha
în condițiile în care în 1990 avea 300 ha pe plus. Unde sunt bucățile acelea de teren? Nu au fost alunecări de
teren, nu nimic! Trebuie să fie acolo! Fiecare parcelă, fiecare tarla se va cadastra. Toate titlurile, titlu lângă
titlu, și apoi vedem, a rămas teren? Îl punem de dispoziția comisiei. Haideți să faceți propuneri pentru comsii.
Domnul consilieri Tănase Ionel îl propune pe domnul consilier Fane Ghidănac
Supusă la vot, se aprobă propunerea cu 6 voturi PENTRU
Domnul consilier Fane Ghidăac il propune pe domnul Tănase Ionel
Supusă la vot, se aprobă propunerea cu 6 voturi PENTRU
Domnul consilier Ștefan Ion îl votează pe domnul Iordache Niculae.
Supusă la vot, se aprobă propunerea cu 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Se supune tot proiectul la aprobare. Cine este PENTRU?
IMPOTRIVA? ABȚINERI?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Punctul nr.6: Aprobarea retragerii comunei Comana din
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Iluminat Public Eficient”.
Cine este PENTRU? IMPOTRIVA? ABȚINERI?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tudorache Marin: Trecem la întrebări, interpelări, petiții si informări.
Doamna Secretar: Vreau să informez consilierii cu privire la faptul că ne-a fost comunicată sentința în
procesul cu domnul Barbu Mihail, ea nu mai are practic obiect pentru că și-a dat demisia, deci a fost anulată.
De asemenea, Asociaţia Civică a Comunei Daia, prin domnul Mărciulescu, a făcut o nouă plângere prealabilă
în care contestă 2 hotărâri din ședința trecută, respectiv, asocierea cu asociația sportivă ,Voinţa Daia” şi
schimbarea denumirii Căminului Cultural, dar și procesul verbal al ședinței. Dânsul ne contestă tot, despre
procesele pe rol v-am informat la momentul respectiv.
Domnul Primar: Eu vreau să vă informez că, la următoarea ședință vreau să aprobăm efectuarea altor studii
pe tot Plopșoru ca să închidem și Plopșoru. Așa cum am început la Plopșoru începem și la Daia.
Domnii consilieri, vreau să ne gândim foarte bine la lista de investiții pe anul acesta. Eu am făcut-o,
am structurat-o, vreau să avem o dezbatere de buget, o să fie pe 11 sau 12 aprilie, unde aștept pe toată lumea
să discutăm pe bugetul pe anul acesta, ce vrem să facem. Va avea loc la Centrul cultural- sportiv. Unul dintre
principalele proiecte pe care vreau să îl facem este pentru a reduce la maxim infracționalitatea, ați mai fost pe

la ședință și ați văzut ce spuneau și pompierii, poliția, este foarte benefic sistemul de supraveghere. Am luat
deja oferte de la 2 firme vreau să montăm un sistem foarte bun cu camere care se mișcă, și mai sunt și altele,
gard teren de sport, parc la Centru cultural-sportiv, parc la Plopșoru, reabilitare dispensar. Punem bani și pentru
piatră acolo unde este cazul.
Vreau peste cel mult o lună să începem să decolmatăm pârâul acesta de aici, să îl lungim să îl facem
cum este în baltă, să nu mai inundăm!
Nemaifiind alte discuţii domnul președinte declară ședința inchisă.

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