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 28.02.2019
Încheiat astăzi, 28.02.2019 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. 92/22.02.2019,
ordinea de zi fiind următoarea:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI inițiate de către primarul comunei Daia:
1. Modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Daia,
judeţul Giurgiu
2. Aderarea comunei Daia, judeţul Giurgiu, la Asociaţia Sportivă ,,Voința Daia”.
3. Schimbarea denumirii Căminului Cultural în ,,Centru cultural-sportiv“.
4. Însușirea raportului nr. 7747/21.12.2018 de reevaluare a activelor fixe corporale care aparţin domeniului
public şi privat al comunei Daia, județul Giurgiu.
5. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Daia, judeţul Giurgiu, pentru
anul 2018.
6. Atribuirea de denumiri unor artere de circulaţie şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Daia,
judeţul Giurgiu.
7. Aprobarea documentaţiei de atribuire şi demararea achiziționării unui buldoexcavator prin contract de
leasing, prin procedura simplificată.
8. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici la faza PT pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DC 95 în comuna Daia, sat Plopşoru, judeţul Giurgiu”.
9. Aprobarea documentaţiei de atribuire şi demararea achiziționării, prin procedura simplificată, a execuţiei
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică, împrejmuire şi
amenajare curte pentru Şcoala Gimnazială nr.1 din comuna Daia, judeţul Giurgiu”
10. Aprobarea documentaţiei de atribuire şi demararea achiziționării, prin procedura simplificată, a execuţiei
obiectivului de investiţii „ Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică și amenajare
curte pentru Grădinița nr.2 Plopșoru, judeţul Giurgiu”.
11. Înregistrarea Primăriei comunei Daia, judeţul Giurgiu, în Sistemul naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
12. Constatarea trecerii unui bun imobil în domeniul privat al comunei Daia, judeţul Giurgiu.
13. Aprobarea arendării prin licitație publică cu strigare a terenurilor arabile situate în domeniul privat al
comunei Daia, județul Giurgiu.
14. Acordarea avizului pentru executarea unor lucrări pe domeniul public al comunei Daia, judeţul Giurgiu,
de către S.C. ELECTROGRUP S.A. pentru S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.”
15. Aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Daia, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2019-2020.
16. Modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu.
17. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie-mai 2019.
II. Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.
Participă de drept primarul, secretarul comunei Daia şi următorii salariați din cadrul aparatului de
specialitate al primarului: domnul Vasile Gabriel, doamna Șotrin Raluca-Nicoleta, doamna Ștefan Elena,
dra.Niță Ana-Maria și dra. Buradel Roxana.
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Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 10 consilieri din cei 10 în funcție, și anume: Iordache
Nicolae, Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Tudorache Marin, Ștefan Ion, Buzică Mihai, Stanciu
Costică, Dragomir Marius și Mihai Petre.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Am o rugăminte, ca să putem ține ședința civilizat, vă rog
frumos să nu interveniți cu nicio întrebare, decât la diverse. Până atunci, ascultați, notați-vă pe hârtie dacă
aveți întrebări de pus. Lăsați consilierii să își facă treaba să putem să ne desfășurăm activitatea.
Bună seara, mă bucur că va aflați aici, sunt prezenți toți consilierii deci ședința poate decurge legal și
normal. Supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2019, îl aveți cu toții la
mapă, ați luat la cunoștință despre ce este vorba, supunem la vot. Cine este pentru?
SE VOTEAZĂ ÎN UNANIMITATE
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Trecem la ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
28.02.2019, ora 18:00. Înainte de a începe și a supune la vot ordinea de zi, vă rog să nu intervină nimeni în
afară de consilieri, în timpul ședinței cu nimic, cu nicio întrebare. Avem un capitol unde putem să discutăm
orice. Vreau să fie liniște! Am mare rugăminte, nu vreau să dăm curs la altceva, vreau să ne lăsați să ne facem
treaba, cum ne-o facem, asta este!
Supunem la vot ordinea de zi așa cum este la mapa pe care fiecare consilier o are în față. Cine este
pentru?
SE VOTEAZĂ ÎN UNANIMITATE
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul nr.1 Modificarea organigramei și a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Daia, judeţul Giurgiu. Dacă aveți ceva de
comentat pe lângă acest punct.
Domnul consilier Iordache Nicolae: Noi ca și consilieri l-am dezbătut.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supunem la vot. Cine este pentru?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de:
9 voturi PENTRU (Iordache Nicolae, Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Tudorache Marin,
Ștefan Ion, Stanciu Costică, Dragomir Marius și Mihai Petre.
1 ABȚINERI (Buzică Mihai)
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul nr.2 Aderarea comunei Daia, judeţul Giurgiu,
la Asociaţia Sportivă ,,Voința Daia”.
Și aici știți despre ce este vorba, supunem la vot așa cum este.
Doamna Secretar: Domnul președinte, dacă îmi permiteți, să desemnați reprezentantul Consiliului Local; în
comisii ați discutat, ați fost de acord cu această aderare și cu modificarea statutului, în sensul să se mai
introducă ca ramură de sport lupte, pe lângă fotbal, și în sensul acesta se va face modificarea statutului și al
actului constitutiv al acestei asociații sportive. Este corect ca cineva dintre consilieri să vă reprezinte pe dvs.
(consiliul local) în această asociație.
Domnul consilier Mihai Buzică: Președintele comisiei de sport, că tot susține si comisia. Tănase Ionel!
Doamna Secretar: Deci propunerea este ca domnul Tănase să reprezinte consiliul și evident este împuternicit
să semneze și actul adițional la actul constitutiv și statut.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Deci este o propunere făcută de Buzică, pe domnul Tănase,
care este și președinte de comisie. Supunem la vot cu alegerea lui cu tot. Punctul 2 si cu alegerea
reprezentantului Consiliului local, Tănase Ionel. Cine este pentru?
SE VOTEAZĂ ÎN UNANIMITATE
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul nr. 3 Schimbarea denumirii Căminului Cultural
în ,,Centru cultural-sportiv“.
De asemenea și aici s-a discutat în ședințele de comsii, s-a înțeles cum stă treaba, în afară de cultură facem și
sport, stim despre ce este vorba.
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Domnul consilier Mihai Buzică: Domnul președinte, vreau să iau și eu cuvântul să vă atrag atenția, conform
procedurii, la fiecare punct de pe ordinea de zi se cere și avizul comisiilor, dumneata să întrebi și ce aviz are,
așa e corect, să fim pe lege, președintele de ședință să spuna ce aviz s-a dat.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Avizul este favorbail.
Domnul primar: Până acum toate au avut aviz favorabil.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supunem la vot punctul 3.
SE VOTEAZĂ ÎN UNANIMITATE
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Punctul nr.4 Însușirea raportului nr. 7747/21.12.2018 de
reevaluare a activelor fixe corporale care aparţin domeniului public şi privat al comunei Daia, județul
Giurgiu.
Și acesta a fost avizat favorabil, au fost ceva discuții că nu este conectat la realitate.
Domnul consilier Mihai Buzică: Aici ar fi bine să fie putin dezbătut de inițiator, să știe și oamenii ăștia.
Domnul consilier Tudorache Marin: Păi dacă sunt intrebări si cineva vrea să știe ceva să pună întrebări și
domnii din aparatul de specialiatate să răspundă.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Întrebare am chiar eu. Este vorba de trotuar care este trecut,
eu dau o cifră nu știu fix despre ce cifră este vorba, de nu știu câți km de drum atâția km și de trotuar. Dacă
dvs., care locuiți în comuna aceasta cunoașteți că avem 100 km de drum și avem și 100 km de trotuar, atât mam uitat pe ăla. Cine este reprezentant pe domeniu să ne explice cum stau lucrurile. Se transmit de la trimestru
la trimestru, de la an la an, datele sau se merge pe teren?
Doamna contabil: Se face evaluarea domeniului public și privat o dată la 3 ani! Denumirea de străzi cu
trotuare există și în Hotărârea de Guvern nr. 968/2002.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Deci nu! Este simplu să ne răspundeți, face după hârtiile
care au existat în primărie până acum sau face din teren?
Doamna contabil: Așa este denumirea, total străzi cu trotuar aferent din comuna Daia, se referă la lungimea
străzilor.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Deci nu se face pe teren, se face din hârtii în hârtii, adică se
transmite.
Doamna contabil: Nu am spus asta!
Domnul primar: Nu cred că v-a spus asta! Denumirea în lege este străzi cu trotuar și acolo sunt străzile
inventariate. La ședința de comisii ați spus că nu avem trotuare în comuna Daia. Eu cred ca avem, sunt străzi
care au trotuare iar acolo nu putea din lege să scoată doar strazi că noi nu avem trotuare, acolo sunt inventariate
stăzile chiar dacă denumirea e cu trotuare.
Domnul consilier Mihai Buzică: E simplu ca bună ziua domn primar, când spui că e stradă cu trotuar
înseamnă că inventarierea e pe trotuar, da? E așa sau nu e așa? Doamna secretară! La ce s-a fcăut evaluarea,
în ce patrimoniu există evaluarea asta?
Doamna secretar: S-a făcut evaluarea pentru public si privat.
Domnul consilier Mihai Buzică: În subordinea cui este? Toate drumurile?
Doman secretar: Administrator este Consiliul Local.
Domnul consilier Mihai Buzică: Ați venit dvs., să cereți aprobarea Consilului Local pentru evaluator să facă
evaluarea?
Domnul primar: Din moment ce te obligă legea sa il faci eu cred că trebuie să il faci.
Domnul consilier Mihai Buzică: Eu te rog frumos când iti pun intrebarea dumitale raspunzi, cand e pentru
doamna secretar pe legalitate raspunde dânsa.
Doman secretar: Evaluarea este o obligație legală. Nu spune acolo să cerem acordul dvs. pentru a face această
evaluare pentru că nu avem cum să ne opunem la asta.
Domnul consilier Mihai Buzică: Păi da s-a opus cineva?
Doamna secretar:Nu, dar de aceea nu există, ca în alte situații, să vă cerem avizul sau încuviinarea pentru
așa ceva. La buget, când s-a făcut, s-au prins banii pentru evaluare și vi s-a spus de atunci.
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Domnul consilier Mihai Buzică: Doamna secretară, una e să spui și alta e să vii să soliciți să facă
inventarierea.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Doamna secretară, domnul Buzică v-a intrebat daca trebuie
acordul consiliului, răspundeți cu da sau nu.
Doamna secretar: Și-a dat acordul prin includerea banilor in buget pentru această lucrare.
Domnul consilier Mihai Buzică: Eu vă contrazic șă vă zic că toate evaluările care s-a făcut în urmă se făcea
cu acordul Consiliului Local.
Doamna secretar: Acordul dvs. s-a dat când acești bani pentru evaluare s-au explicat și au fost prinși în buget.
Nu este o informare când vă spunem ce reprezintă fiecare sumă prinsă în buget și o aprobați?
Domnul consilier Mihai Buzică: Ce spune Costică e perfect adevărat! Haideți să lămurim lumea că domnul
evauator vine, și-a luat banul a venit in arhivă, a scos dosarul de acum 3 ani de zile și a spus am găsit in comuna
Daia acum 3 ani de zile atâtea străzi și atâtea a trecut dincolo. Ce vrea să spună cineva că nu e așa?
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Mai are cineva discuții? Supunem la vot punctul 4. Cine
este pentru?

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de:
7 voturi pentru: Iordache Nicolae, Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Tudorache Marin,
Ștefan Ion, Stanciu Costică.
3 abțineri:Buzică Mihai, Dragomir Marius și Mihai Petre.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Trecem la Punctul nr.5 Evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Daia, judeţul Giurgiu, pentru anul 2018.
Cine este pentru?
Doamna Secretar: Dvs. propuneți calificativul.
Domnul Primar: În hotărâre spune așa, se propune acordarea calificativului “spațiu”, adică dvs acordați un
calificativ doamnei secretar. Propuneți bine, foarte bine, satisfăctor… Dvs., propuneți la vot! Luați fiecare
calificativ in parte. Propuneți cele mai multe voturi rămâne calificativul respectiv. Supuneți la vot pentru
calificativul foarte bine.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Supun la vot calificativul foarte bine. Cine este pentru?

Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de:
7 voturi pentru:Iordache Nicolae, Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Tudorache Marin,
Ștefan Ion, Stanciu Costică.
3 abțineri:Buzică Mihai, Dragomir Marius și Mihai Petre.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Trecem la Punctul nr.6 Atribuirea de denumiri unor
artere de circulaţie şi aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Daia, judeţul Giurgiu.
Supunem la vot. Cine este pentru?
SE VOTEAZĂ ÎN UNANIMITATE
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică:Trecem la Punctul nr.7 Aprobarea documentaţiei de
atribuire şi demararea achiziționării unui buldoexcavator prin contract de leasing, prin procedura
simplificată. Îl supunem la vot, dacă are cineva de comentat?
Domnul consilier Buzică Mihai: Proiectul asta l-am plimbat de vreun an de zile.
Domnul președinte de ședință Stanciu Costică: Să vă aduc la cunoștință. În ședința de comisie a trecut cu
amendamentul de a nu depăși suma de 70.000 euro făcut de domnul Dragomir, deci aprobarea documentației
de atribuire și demararea achiziției unui buldoexcavator se face cu amendamentul de a nu depăși suma de
70.000 euro.
Domnul Primar: Se supune la vot proiectul cu amendament și după aceea fără amendament. Așa e corect.
Supunem la vot cu amendamnetul de 70.000 si după aceea și fără că așa e corect. Este un amendament care
poate sau nu poate să treacă. Haideți să vedem.
Domnul consilier Buzică Mihai: Problema cu buldoexcavatorul, haideți să spargem mitul ăsta odată că zice
toată lumea că nu vrea sau că vrea. Dacă un buldoexcavator se ia prin leasing, astea in leasing, înseamnă că
toți care suntem aici plătim pe 5 ani de zile leasing-ul la buldoexcavator! E părerea mea!
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Se crează dispute aprinse în sală între cetățeni, domnii consilieri si domnul președinte de sedință. În
urma acestor altercații verbale domnul președinte de sedință spune că se simte amenințat de un cetățean, nu se
simte în siguranță și nu mai poate continua ședința. Este rugat de secretar să nu plece, dar acesta declară că nu
poate continua în aceste condiții, că suspendă ședință dar rămân valabile punctele dezbătute până la acel
moment.
Odată cu domnul președinte de ședință, Stanciu Costică, părăsesc sala și domnii consilieri, Buzică
Mihai, Dragomir Marius și Mihai Petre. Rămân în sală 6 consilieri, astfel încât cvorumul de ședință este
respectat în continuare și ședința se poate relua.
Doamna Secretar: Domnul președinte nu trebuia să se ridice și să plece. Se cere să se facă liniște, există un
regulament.
Domnul Primar: Înseamnă că domnul președinte și-a încălcat atribuțiile și pentru asta înseamnă că îl
suspendăm cu acordul celorlalți și continuăm cu alt președinte, din moment ce el nu și-a respectat regulamentul
și a plecat.
Doamna Secretar: A spus că rămâne valabil tot ce s-a votat până acum, dar de acum încolo punct și a
suspendat ședința! Intrucât domnul președinte a făcut mențiunea că suspendă, va semna și rămân valabile toate
hotărârile adoptate până la acel moment și le va semna. Consider că aflându-ne în situația excepțională de a
pleca președintele de ședință în timpul acesteia, putem să continuăm și vă rog să alegeți un nou președinte.
Domnul consilier Fane Ghidănac îl propune președinte de ședință pe domnul Tănase Ionel.
Este ales pentru a continua această ședință dl Tănase Ionel cu un număr de 6 voturi (unanimitatea celor
prezenți în sală).
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Se supune la vot proiectul nr.7, in comisie avem aviz favorabil.
Cine este pentru?
Se votează proiectul cu un număr de 6 voturi PENTRU.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.8 Privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconmici la faza PT pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DC 95 în comuna Daia, sat Plopşoru,
judeţul Giurgiu”. Am discutat și punctul aceasta in comisii.
Domnul Primar: La fiecare fază a proiectului se aprobă indicatorii, acum aprobăm indicatorii la faza PT.
Este vorba de proceduri. Îmbucurător este faptul că în luna martie începem să punem asflat.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Cine este pentru?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.9 Aprobarea documentaţiei de atribuire şi
demararea achiziționării, prin procedura simplificată, a execuţiei obiectivului de investiţii
,,Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică, împrejmuire şi amenajare curte
pentru Şcoala Gimnazială nr.1 din comuna Daia, judeţul Giurgiu”.
În comisie avem aviz favorabil și de la colegii care au plecat. Cine este pentru?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.10 Aprobarea documentaţiei de atribuire şi
demararea achiziționării, prin procedura simplificată, a execuţiei obiectivului de investiţii „
Reabilitare/modernizare şi construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte pentru
Grădinița nr.2 Plopșoru, judeţul Giurgiu”.
În comisie avem aviz favorabil. Cine este pentru?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.11 Înregistrarea Primăriei comunei Daia,
judeţul Giurgiu, în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar.
Domnul Primar: Să putem achita taxele și impozitele și de acasă și cu POS.
Doamna Secretar: Acesta este scopul acestui proiect. Vă puteți achita taxele și impozitele fără să mai veniți
la primărie. Este o facilitate acordată și cetățenilor din alte localități.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel. Supunem la vot punctul nr.11
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU.
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Doamna Secretar: Punctele nr.12 si nr.13 au nevoie de 2/3 voturi, nefiind în sală numărul corespunzător de
consilieri nu are rost să le dezbatem.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.14. Acordarea avizului pentru executarea unor
lucrări pe domeniul public al comunei Daia, judeţul Giurgiu, de către S.C. ELECTROGRUP S.A.
pentru S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.”
Am discutat in comsii, consilierii stiu despre este vorba. Cine este pentru?
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.15 Aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei
Daia, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2019-2020.
Avem aviz favorabil la comisie. Supunem la vot.
Se votează proiectul de hotărâre cu un număr de 6 voturi PENTRU.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.16 Modificarea componenţei comisiilor de
specialitate ale consiliului local al comunei Daia, judeţul Giurgiu.
Doamna Secretar: Acesta este proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Daia, în comisia de
specialitate a existat un amendament pe care domnul președinte să îl supună la vot, domnul primar a inițiat
proiectul de hotărâre de modificare a componenței. S-a propus prin acel amendament să se completeze doar
comsiile de specialitate II si III cu câte 2 membri astfel încât să aiba si ele 5. Deci, supuneți la vot cu
amendament daca doreste cineva sau daca nu să se ramană la forma propusă de inițiator. Vă fac mențiunea că
în proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar, comsiile II si III păstrează numărul de membri din actuala
componență, scopul acestui proiect este de a funcționa în mod eficient comisiile Consiliului Local. Ne-am
aflat de foarte multe ori în situația tristă ca materialele de pe ordinea de zi sa nu fie dezbătute pentru că domnii
consilieri lipseau. În condițiile acestea noi nu putem veni în consiliu cu un proiect de hotarare inițiat de primar
în care dânsul a prevăzut comisiile de specialitate de la care solicita avizul și aceste comsii nu au fucnționat
pentru că domnii consilieri nu au fost prezenți la ședință. Gândirea este de a propune domnilor consilieri ca în
fiecare comisie să țineți cont de activitatea colegilor dvs., de prezența și activitatea în comisie. Sunt proiecte
benefice pentru comună. Asta trebuie să aveți in vedere.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Se supune la vot proiectul nr.16 cu amendament și
se votează astfel: 5 voturi ÎMPOTRIVA:Iordache Nicolae, Nitu Petre, Ghidănac Fănel, Tănase Ionel, Ștefan
Ion și 1 ABȚINERE :Tudorache Marin.
Rămâne valabil proiectul în forma propusă de inițiator.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Începem cu comisia economică, dezvoltare regională și
integrare europeană. Propun ca și președinte pe domnul Ghidănac Fănel. Cine este pentru? -6 voturi
PENTRU.
Domnul Nițu Petre propune ca secretar pe domnul Tudorache Marin.- 6 voturi PENTRU
Domnul Ghidănac Fănel propune ca membru pe domnul Stanciu Costică- 6 voturi PENTRU
Domnul Iordache Nicolae propune ca membru pe domnul Ștefan Ion- 6 voturi PENTRU
Domnul Tudorache Marin propune ca membru pe domnul Nițu Petre- 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Trecem la comisia juridică și apărarea ordinii publice.
Domnul Ghidănac Fănel propune ca președinte pe domnul Tănase Ionel- 6 voturi PENTRU
Domnul Nițu Petre propune ca secretar pe domnul Iordache Nicolae- 6 voturi PENTRU
Domnul Tudorache Marin propune ca membru pe domnul Nițu Petre- 6 voturi PENTRU
Domnul Ghidănac Fănel propune ca membru pe domnul Dragomir Marius- 6 voturi PENTRU
Domnul Iordache Nicolae propune ca membru pe domnul Mihai Petre- 6 voturi PENTRU
Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială.
Domnul Tudorache Marin propune ca președinte pe domnul Nițu Petre- 6 voturi PENTRU
Domnul Ghidănac Fănel propune ca secretar pe domnul Tănase Ionel- 6 voturi PENTRU
Domnul Tănase Ionel propune ca membru pe domnul Ghidănac Fănel- 6 voturi PENTRU
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții
Domnul Nițu Petre propune ca președinte pe domnul Iordache Nicolae- 6 voturi PENTRU
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Domnul Iordache Nicolae propune ca secretar pe domnul Ștefan Ion- 6 voturi PENTRU
Domnul Tănase Ionel propune ca membru pe domnul Tudorache Marin- 6 voturi PENTRU
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Punctul nr.17 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
perioada martie-mai 2019.
Vă rog să faceți o propunere pentru președintele de ședință pe următoarele 3 luni.
Domnul Ghidănac Fănel propune pe domnul Tudorache Marin.
Domnul Tudorache Marin pe domnul Nițu Petre.
Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Cine este pentru prima propunere pentru domnul Tudorache
Marin.
Se votează cu 6 voturi PENTRU.
Se trece la punctul de pe ordinea de zi intitulat: Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.
Doamna secretar: Trebuie să informez consiliul cu privire la acțiunile în instanță introduse în ultima vreme,
şi anume:







Dosarul nr.66/2019 introdus de Asociația Civică a Comunei Daia prin care cere anularea hotărârii
41/2018. Este cea de numire a domnului Stanciu președinte de ședință.
Un alt dosar 1181/2018 introdus de Instituția Prefectului de anulare a hotărârii 40/2018 în care a fost
ales președinte domnul Buzică, s-a terminat și s-a pronunțat hotărârea, fiind anulată hotărârea
consiliului pentru că trebuia adoptată cu majoritatea consilierilor în funcție și nu cu majoritatea celor
prezenți.
Un alt dosar aflat pe rol, în care Consiliul este dat în judecată are nr.64/2019, tot de Asociația Civică a
Comunei Daia, reprezentată de domnul Mărciulescu Dumitru, și solicită anularea mandatului de
consilier al domnului Tudorache Marin.
În dosarul nr. 65 aceeaşi Asociaţie cere anularea hotărârilor de consiliu nr.27 şi 28, hotărâri prin care
au fost validate mandatele domnilor consilieri Iordache și Stanciu.
A făcut plângeri prealabile aceeași asociație și solicită anularea întregului dosar de ședință,
toate hotărârile adoptate în ședința din ianuarie 2019.
Cu privire la același obiect, tot nulitatea ședinței, a formulat plângere prealabilă și domnul
consilier Buzică Mihai, prin avocat.
Fac precizarea că la toate aceste plângeri prealabile și implicit acțiuni formulate la instanță,
am răspuns în termenul legal și vom vedea ce va decide instanța.
În legătură cu raportul Curții de Conturi, cu neregulile constatate la lucrările de drumuri, pentru
că la celelalte v-am informat deja, a fost introdusă acțiune împotriva firmei TOTAL AGROCOMERȚ,
cea care a executat lucrările la drumuri dar totodată și împotriva proiectantului și împotriva dirigintelui
de șantier și altor persoane implicate în această lucrare.

Domnul președinte de ședință Tănase Ionel: Declar ședința închisă!
Președinte de ședință,

Secretar,
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