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H O T Ă R Â R E 

privind aprobare ordine de zi la ședința de îndată din  29.02.2016. 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
extraordinară   în ziua de 29.02.2016; 
 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din 
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local din 
ziua de 29.02.2016; 

În baza dispoziţiilor art. 43 aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, modificată şi republicată; 

În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera “b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi la şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei 

Daia Română din ziua de 29.02.2016, ca fiind următoarea: 
PROIECT AL  ORDINII DE ZI 

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu 
personalitate jujridică care vor funcționa în anul școlar 2016 – 2017 în comuna Daia Română; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor  de 
stimulente educationale sub forma tichetelor  sociale  in conformitate cu prevederile Legii 
nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate 

                Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul  2015;  
             Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4.  Proiect de hotărâre aprobare Regulament pentru acordarea de finantari nerambursabile 
din bugetul local activitatilor non profit de interes local 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5.   Probleme curente. 
 

 Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată; 
     -    Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

- Primarului comunei Daia Română; 
- Un exemplar la dosar. 

 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate, care reprezintă  92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
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