
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL ALBA 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA ROMÂNĂ 
 
 

COD  517270, STR. PRINCIPALĂ NR. 326 TEL. 0258763101; 0258763489.  FAX 0258763101 
E – mail:daiaprimaria@yahoo.com 

 
 
NR. 186/23.01.2016 
 

C  Ă  T  R  E  : 
 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ALBA 
  

      
În  conformitate cu  dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, modificată şi republicată, alăturat vă transmitem 
materialele şedinţei ordinare,  a Consiliului local al comunei Daia Română 
din ziua de 29.01.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia nr. 3/23.01.2016 a 
primarului comunei Daia Română din judeţul Alba. 
 
 
 
 
 

P R I M A R           SECRETAR 
           HĂPRIAN VISARION       Damian Visalon 
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                   ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 

                   Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
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D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în şedinţă 

ordinară   în ziua de 29 ianuarie 2016; 

  HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
  Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  În temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera ”a” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E: 
  Art. 1.  Se convoacă în şedinţă  ordinară, Consiliul local al comunei Daia Română 
din judeţul Alba, în ziua de 29.01.2016  la ora 18,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI DE ZI 
       1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  
 al  aparatului de specialitate al primarului  pentru anul 2016;  

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
      2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali       
 ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016; 
                                            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
            3.       Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea  taxelor de închiriere a            
   spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit pentru anul 2016; 

            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
       4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului 
Consiliului local pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii în A.D.I. Apa Alba ; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    6.     Proiect de hotărâre privind aprobare buget local și lista de investiții pentru 
anul 2016 ;   Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din 
excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare. 
    8.     Probleme curente. 
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- Un exemplar la dosar. 

DAIA  ROMÂNĂ  23.01.2016 
Nr. 3                                                      PRIMAR 

                                      HĂPRIAN VISARION 
               Avizat pentru legalitate 
                        secretar Damian Visalon 
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C O N V O C A T O R 

 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată,  se convoacă în şedinţă ordinară,  Consiliul 
local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 29.01.2016  ora 18,00 în sala de şedinţe 
a Primăriei locale, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
       1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  
 al  aparatului de specialitate al primarului  pentru anul 2016;  

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
      2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali       
 ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016; 
                                            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
            3.       Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea  taxelor de închiriere a            
   spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit pentru anul 2016; 

            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
       4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului 
Consiliului local pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii în A.D.I. Apa Alba ; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    6.     Proiect de hotărâre privind aprobare buget local și lista de investiții pentru 
anul 2016 ;   Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din 
excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare. 

         8.     Probleme curente. 

  Nr. crt.  Numele şi prenumele          Nr. casă            Semnătura 

      1. Puţan Ioan…… ........……………….213____________________________ 
      2. Ciuca Constantin …. ……………….654____________________________ 
      3. Damian Nicolae........................ 257 ___________________________ 
      4. Cornea Dumitru ……………………. 382 ___________________________ 
      5. Cibu Vasile ………………………….. 706____________________________ 
      6. Stoia Gheorghe.………………………301____________________________ 
      7. Voina Marius ………………………….895 ___________________________ 
      8. Scheau Andrei…….. ………………..889____________________________ 
      9. Cibu Adrian ..…………………………. 16____________________________ 
     10. Voina Nicolae …….. ……..…………215____________________________ 
     11. Cibu Gheorghe ……………………… 191 ___________________________ 
     12. Groza Iosif ……………………………. 72____________________________ 
     13. Scheau Teodor …………………….. 739 ___________________________ 

                                           PRIMAR 

DAIA  ROMÂNĂ  23.01.2016                    HĂPRIAN VISARION 
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I N V I T A Ţ I E 

 

  În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) şi (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl consilier 
______________________________  este invitat să participe la şedinţa ordinară  a 
Consiliului local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 29.01.2016 ora 
18,00, în sala de şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINEI DE ZI 
 

         1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  
 al   aparatului de specialitate al primarului  pentru anul 2016;  

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
      2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali       
 ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016; 
                                            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
            3.       Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea  taxelor de închiriere a            
   spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit pentru anul 2016; 

            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
       4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului 
Consiliului local pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii în A.D.I. Apa Alba ; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    6.     Proiect de hotărâre privind aprobare buget local și lista de investiții pentru 
anul 2016 ;   Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din 
excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare. 

         8.     Probleme curente. 
  
 

DAIA  ROMÂNĂ  23.01.2016      
 

                PRIMAR 
                      HĂPRIAN VISARION 
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P R O C E S   -   V E R B A L 

încheiat astăzi 23.01.2016 
 Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION  – primar şi Damian Visalon – 

secretarul comunei Daia Română, din judeţul Alba, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 
alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, la 
afişarea la punctul de  informare – documentare al  primăriei, a următoarelor documente: 
 - expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii  al  aparatului de specialitate al primarului  pentru anul 2016;  
        -   expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016; 
 -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea  taxelor de 
închiriere a  spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit pentru anul 2016; 
 - expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor şi 
valorilor   aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
      -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului 
Consiliului local pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apa Alba ; 
  -   expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de 
investiții pentru anul 2016 ; 
           -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 
mii lei din excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

  - dispoziţia nr. 3/23.01.2016 emisă de primarul comunei Daia Română, privind convocarea  
consiliului local în şedinţă ordinară   în ziua de  29.01.2016, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI DE ZI 
  1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului  pentru anul 2016;  

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
      2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
 handicap pentru anul 2016; 
                                             Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
            3.       Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea  taxelor de închiriere a  spaţiilor cu 
 altă destinaţie decât clădiri de locuit pentru anul 2016; 

            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
       4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând 
 consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului local 
pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii în A.D.I. Apa Alba ; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    6.     Proiect de hotărâre privind aprobare buget local și lista de investiții pentru anul 2016 ;
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din excedentul 
bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

         8.     Probleme curente. 
  

  DAIA  ROMÂNĂ  23.01.2016     
                P R I M A R                                          SECRETAR                       
       HĂPRIAN VISARION                                             Damian Visalon   
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LISTA  DE  PREZENŢĂ 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (1)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal 
de la şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 29.01.2016, 
prezenţa domnilor consilieri a fost următoarea: 

 
 

      P R E Z E N Ţ I                        ABSENŢI___       
1. Puţan Ioan                                                         
2. Ciuca Constantin       
3. Damian Nicolae      

         4. Cornea Dumitru 
 5. Cibu Vasile 

6. Stoia Gheorghe 
7. Voina Marius 

          8. Scheau Andrei 
  9. Cibu Adrian 
  10. Voina Nicolae 
         11. Cibu Gheorghe 
         12. Groza Iosif 
 13. Scheau Teodor 
          
 
           
                                                      
 
              Secretar 
                 Damian Visalon     Daia Română 
                   29.01.2016 
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LISTA  DE  PREZENŢĂ 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (1)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal 
de la şedinţa Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul consiliului local al comunei Daia 
Română din ziua de 23.01.2016, prezenţa membrilor comisiei a fost următoarea: 

 
 

      P R E Z E N Ţ I                        ABSENŢI___       
1. Puţan Ioan                                                         
2. Ciuca Constantin       
3. Damian Nicolae      

         4. Voina Marius 
 5. Cibu Gheorghe 

 
           
                                                      
 
    Președinte comisie         Secretar comisie 
           Cons. Damian Nicolae                                 Cons. Voina Marius      
 

 

 

         Daia Română 
                   23.01.2016 
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H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  ordinară  a Consiliului local al comunei 
Daia Română din ziua de 29.01.2016 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
ordinară   în ziua de 29.01.2016; 
  
  Luând în considerare modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local 
reglementată prin dispoziţiile art. 35 aliniat (2) şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi  republicată,  precum şi regulamentul 
de organizare şi funcţionare a consiliilor  locale; 
 Având în vedere propunerea d - lui consilier CIBU GHEORGHE; 
  În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta: 

          
   H O T Ă R Â R E : 

 
 Art.1. Se aprobă ca dl consilier CIBU VASILE, să îndeplinească funcţia de 
preşedinte de şedinţă la şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din 
ziua de 29.01.2016. 
 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 13 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
 
    Daia Română 29.01.2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                      CONS. CIBU VASILE 

NR.  4 
                            Contrasemnează 
                       Secretar Damian Visalon 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de zi  
pentru şedinţa ordinară  din ziua de 29.01.2016 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua 
de 29.01.2016; 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din 
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din data 
de 29.01.2016; 

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 ordinară a Consiliului local al comunei Daia 
Română din ziua de 29.01.2016, ca fiind următoarea: 

PROIECT AL  ORDINII DE ZI 
      1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 
 specialitate al primarului  pentru anul 2016;  

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
      2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
 handicap pentru anul 2016; 
                                             Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
            3.       Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea  taxelor de închiriere a  spaţiilor cu 
 altă destinaţie decât clădiri de locuit pentru anul 2016; 

            Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
       4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând 
 consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului local 
pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii în A.D.I. Apa Alba ; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
    6.     Proiect de hotărâre privind aprobare buget local și lista de investiții pentru anul 2016 ;
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din excedentul 
bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

         8.     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 13 voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100  %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
    Daia Română 29.01.2016                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR. 5                                                                         CONS. CIBU VASILE 

Contrasemnează, secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  din cadrul aparatului  de 

specialitate al primarului comunei Daia Română, pentru anul 2016 

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în  considerare: 
 - referatul nr. 173/23.01.2016, privind aprobarea organigramei şi  statului de 
funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru 
anul 2015, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b”  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;   

În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată, propun următorul,    

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la  proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  
statului de funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului al primarului comunei 
Daia Română pentru anul 2016; 
 - referatul nr. 173/23.01.2016, privind aprobarea organigramei şi  statului de 
funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru 
anul 2016, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate; 

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b”  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;   

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

HOTĂRÂŞTE 
 Art. 1. Aprobarea  organigramei  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Daia Română pentru anul 2016. 
 Art 2.    Aprobarea statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Daia Română pentru anul 2016. 
. 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016                            PRIMAR 

                          HĂPRIAN VISARION                    
NR. 2. 

Avizat pentru legalitate 
      Secretar com. Daia Română 
             Damian Visalon 
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                  ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 
         Nr. 173/23.01.2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
 al aparatului de specialitate  

 
MOTIVAŢIA ÎN FAPT: 
 Fiecare  consiliu local  are, printre altele şi  atribuţii privind aprobarea 

organizării şi funcţionării aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

de interes local, în concret, aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 

înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul 

de funcţii ale regiilor autonome de interes local; 

 Organizarea aparatului de specialitate constă în  reprezentarea structurilor 

organizatorice a autorităţilor administraţiei  publice locale, evidenţiindu-se legăturile 

dintre compartimente (direcţii, servicii, etc., subordonări). 

 Numărul de personal se stabileşte avându-se în vedere necesitatea  realizării 

tuturor atribuţiilor care revin aparatului de specialitate, prin compartimentarea 

acestuia. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare precizează perimetrul şi delimitează 

conţinutul fiecărui loc de muncă. Astfel, prin aceasta se definesc şi se repartizează  

compartimentelor şi funcţiilor din aparatul propriu, atribuţiile şi sarcinile  respective. 

 Fără a cunoaşte sarcinile şi limitele atribuţiilor şi ale responsabilităţilor,  nici un 

funcţionar nu va putea desfăşura activitatea în mod corespunzător, fapt care va 

influenţa în mod negativ asupra activităţii unităţii. Prin conturarea limitelor activităţii 

fiecărui loc de muncă se stabileşte implic it şi schema de relaţii între funcţiile din 

aparat, primar şi consiliul  local. 

 Organizându-şi aparatul  propriu, stabilind organigrama, numărul de personal  

şi statul de funcţii şi mai ales adoptând statutul propriu cât şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare, consiliul local pune în lumină esenţa sa de autoritate 

administrativă autonomă şi reprezentativă. 

MOTIVAŢIA ÎN DREPT: 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi 
republicată. 

 

DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016    

                ÎNTOCMIT 

                           secretar Damian Visalon 
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                    ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 

 

 
PROCES  -  VERBAL 

 

încheiat astăzi  23.01.2016; 
 

 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 

Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la 
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3 pentru pentru 
administraţie publică  locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului 
local al comunei Daia Română, a referatului înregistrat sub nr. 
173/23.01.2016, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Daia Română pentru anul 2016. 
 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
   
Daia Română 23.01.2016 
 
 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                     Damian Visalon 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 
                    Cons. Scheau Teodor 
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                 ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                CONSILIUL LOCAL 
         COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___ 

 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 

  Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea 
teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, 
întrunită în şedinţă în data de 23.01.2016, a luat în discuţie referatul    nr. 
173/23.01.2016, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Daia Română pentru anul 2016 şi  a 
constatat că acestea au ca suport legal prevederile:  

   - art. 36 alin. (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b” din Legea nr. 215/2001  
 privind administraţia publică  locală, modificată şi republicată. 

Comisia de  specialitate  pentru  administraţie publică  locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului 
şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, avizează 
favorabil  proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de 
funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2016 şi  propune Consiliului local, adoptarea unei 
hotărârii în acest  sens. 
 
COMISIA:     SCHEAU TEODOR__________________ 

   SCHEAU ANDREI __________________ 

   CORNEA DUMITRU ________________ 
     GROZA IOSIF _____________________ 
     VOINA NICOLAE ___________________ 
 
 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016  
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                 ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                CONSILIUL LOCAL     
 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
H  O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, 

pentru anul 2016 

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară 
în data de 29.01.2016; 
 Luând în  dezbatere: 
 - expunerea  de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi  
statului de funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2016 
 - referatul nr. 173/23.01.2016, privind aprobarea organizării şi  statului de funcţii  
din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru anul 
2016, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate; 

 -  raportul de avizare al comisiei de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea 
teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, 

 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b”  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

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

H O T Ă  R Ă Ş T E 

 Art. 1. Aprobă  organigrama  aparatului de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2016, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art 2.  Aprobă statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2016, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- Compartimentului financiar – contabil; 
- Un exemplar la dosar. 

 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
DAIA ROMÂNĂ 29.01.2016                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                            CONS. CIBU VASILE                   
NR. 6 

    Contrasemnează 
      secretar com. Daia Română 
             Damian Visalon 
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                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, 

0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web:www.primariadaiaromana.ro 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016 

 HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 

   -  referatul nr. 174/23.01.2016 privind atribuţiile consiliilor locale legate de realizarea 
măsurilor de protecţie şi asistenţă socială întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul 
primăriei locale;  

Având  în vedere prevederile: 
-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 

În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, modificată  şi republicată, propun următorul: 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016 

        - referatul nr. 174/23.01.2016 privind atribuţiile consiliilor locale 
legate de realizarea     măsurilor de protecţie şi asistenţă socială întocmit de către 
compartimentul de specialitate din        cadrul primăriei locale;  

Având  în vedere prevederile: 
-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 

În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, modificată  şi republicată, 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. unic.  Aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru 
anul 2016; 

             PRIMAR 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016                                          HĂPRIAN VISARION           
NR. 3 

Avizat secretar  Damian Visalon 
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                  ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 
         Nr. 174/23.01.2016 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind atribuţiile consiliilor locale legate de realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă 
socială 

MOTIVAŢIA ÎN FAPT: 
  
 Consiliile locale au atribuţia de a asigura, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile 
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 
 
 Protecţia şi asistenţa socială cuprind totalitatea acţiunilor şi măsurilor economico – 
sociale iniţiate de stat pentru a garanta membrilor societăţii apărarea faţă de fenomene şi 
acţiuni ale căror efecte se răsfrâng asupra situaţiei lor. Aceste măsuri se referă, printre 
altele, la crearea de noi locuri de muncă, subvenţionarea preţurilor şi tarifelor unor 
produse şi servicii destinate populaţiei, ajutorul de şomaj, ajutorul social, asigurări sociale 
şi altele. 
 
 La aplicarea în practică a măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, reglementate 
prin legi speciale, este obligat să contribuie şi consiliul local care cunoaşte cel mai bine 
situaţia economico – socială din unitatea administrativ – teritorială respectivă. 
 Totodată, în funcţie de condiţiile concrete şi resursele fiecărei localităţi, consiliile 
locale pot dispune şi folosi şi alte forme de protecţie socială. 
  
Spicuind câteva precizări din aceste acte normative, putem să tragem câteva concluzii 
legate în special de condiţiile de angajare precum şi de drepturile  
şi obligaţiile atât a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap cât şi  a angajatorului 
acestora, respectiv consiliile locale. 
 
 Astfel, asistentul personal al persoanei cu handicap, este  persoana care 
supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire persoanei handicapate, pe baza programului 
individual de recuperare şi integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile 
de  expertiză medicală, constituite  în acest sens  pe lângă Consiliile judeţene. 
 Asistentul personal, trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi anume: 

- are împlinită vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau 

pe baza unui examen medical de specialitate; 
- a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia 

rudelor şi afinilor până la gradul IV de rudenie; 
- să aibă domiciliul în localitatea unde locuieşte persoana cu handicap; 

Obligaţiile persoanei ce este încadrată ca asistent personal, sunt 
următoarele: 
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 - să participe la o pregătire specială organizată de primăria în a cărei rază teritorială 
îşi are domiciliul persoana cu handicap, în colaborare cu personalul specializat; 

- să presteze pentru persoana cu handicap toate activităţile şi 
serviciile prevăzute în contractul individual de  muncă, în fişa postului şi în programul 
individual de recuperare şi de încadrare a persoanei cu handicap, în cazul existenţei unui 
astfel de program; 

- să trateze cu  respect, bună credinţă  şi înţelegere persoana cu handicap şi să nu 
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se  află aceasta; 

- să sesizeze angajatorul despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică 
sau socială a persoanei cu handicap, de natură să modifice acordarea drepturilor 
prevăzute de lege; 

  -  să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul 
social din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau a persoanei desemnate de 
angajator care cuprinde date privind evoluţia persoanei cu handicap; 

 
Pe baza recomandărilor rezultate din anchetele sociale efectuate 

de către colectivul de sprijin pentru autoritate tutelară şi asistenţă socială de pe lângă primăriile 
locale, angajatorul poate să angajeze un asistent personal care să presteze activitatea la două 
persoane cu handicap, când acestea fac parte din aceeaşi  familie şi au acelaşi domiciliu sau 
reşedinţă, pe baza aceluiaşi contract individual de muncă, cu respectarea duratei normale a 
programului zilnic de lucru, stabilit potrivit legii. 
   
 Consiliul local va aproba, la propunerea primarului, anual, numărul asistenţilor personali pe 
raza teritorial – administrativă. 
 Compartimentul de autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul consiliului local 
controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial raport la consiliul local. 
  
 Autorităţile administraţiei publice locale care nu dispun de resursele financiare necesare 
pentru plata drepturilor asistenţilor personali pot primi în completare sumele necesare prin transfer, 
în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie. 
 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligaţiilor 
prevăzute de dispoziţiile legale sau de contractul individual de muncă, atrage după sine 
răspunderea juridică a acestuia în condiţiile legii.  
  
 MOTIVAŢIA ÎN DREPT: 
 Actele normative în vigoare care reglementează protecţia specială şi încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap, condiţiile de angajare a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
precum şi drepturile şi obligaţiile atât a acestora  cât şi a angajatorilor, sunt reglementate de: 

    - Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor  
 metodologice privind condiţiile de încadrare,  drepturile şi obligaţiile asistentului personal al  
 persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005. 

 -  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
          -   art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016 

  ÎNTOCMIT         
        Secretar Damian Visalon 
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                    ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 

 

 
PROCES  -  VERBAL 

 

încheiat astăzi  23.01.2016 
 
 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la 
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3 pentru 
administraţie publică  locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului 
local al comunei Daia Română, a raportului de specialitate, înregistrat sub nr. 
174/23.01.2016, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru 
anul 2016.  
 
 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
  Daia Română 23.01.2016 
 
      
 
     PRIMAR                 SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 
                  Cons. Scheau Teodor 
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                ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                CONSILIUL LOCAL 
         COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___ 

 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
 

RAPORT DE AVIZARE 
  Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea 
teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, 
întrunită în şedinţă în data de 23.01.2016, a luat în discuţie raportul  de 
specialitate  nr. 174/23.01.2016, întocmit de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap pentru anul 2016 şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile:  

-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului 
României pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 

Comisia de  specialitate  pentru  administraţie publică  locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului 
şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, avizează 
favorabil  proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016 şi  propune Consiliului 
local, adoptarea unei hotărârii în acest  sens. 

 

COMISIA:     SCHEAU TEODOR__________________ 
   SCHEAU ANDREI __________________ 
   CORNEA DUMITRU ________________ 

     GROZA IOSIF _____________________ 
     VOINA NICOLAE ___________________ 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016  
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 

2016 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 29.01.2016; 
 Luând în dezbatere: 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016; 

     -  referatul nr. 174/23.01.2016 privind atribuţiile consiliilor locale legate de realizarea        
   măsurilor de protecţie şi asistenţă socială întocmit de către compartimentul de specialitate din    
   cadrul primăriei locale;  

 - avizul comisiei pe domenii de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  
din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română; 

Având  în vedere prevederile: 
-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică  locală, modificată  şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1.  Aprobă  un număr  de 11  asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru 
anul 2016; 

    Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-  Primarului comunei Daia Română; 
-  Compartimentului financiar contabil; 
-  Un exemplar la dosar. 
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
DAIA ROMÂNĂ 29.01.2016                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                          CONS. CIBU VASILE                   
NR. 7 

    Contrasemnează 
      secretar com. Daia Română 
               Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de 
locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru anul 2016 

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română; 
 Luând în considerare: 

-  raportul nr. 175/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate referitor la închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 
destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
 Având în vedere prevederile: 
 -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunirile proprietate publică, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
 -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera  „c”, aliniat (5) litera „a”  şi art. 123 
aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, modificată şi republicată, propun următorul: 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea şi  stabilirea taxelor de 
închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
           -  raportul nr. 175/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate referitor la închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 
destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
 Având în vedere prevederile:, 

      -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunirile proprietate publică, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
             -   Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

  În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera  „c”, aliniat (5) litera „a”  şi art. 123 
aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

  În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. c) și 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.  Aprobarea închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în 
administrarea Consiliului local şi stabilirea  tarifului  pe metru pătrat ce va constitui limita minimă 
pentru plecarea la licitaţie pentru anul 2016. 

      

     Art.2   Sumele încasate vor constitui venituri la bugetul local. 

 DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016        P R I M A R 
                  HĂPRIAN VISARION 
NR. 4            

  Avizat, 
secretar comuna Daia Română 
           Damian Visalon 
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NR. 175/23.01.2016 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie 
decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local 

  
MOTIVAŢIA ÎN FAPT 
 

 Potrivit prevederilor legale, Consiliile locale  hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrare, să fie 
concesionate ori  să fie închiriate, în condiţiile legii. 
 În acelaşi timp, consiliul local este autoritatea deliberativă, care 
administrează domeniul public şi privat al comunei iar primarul, în calitate de 
autoritate executivă, exercită  drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin 
comunei, în  calitate de persoană juridică civilă. 
 În virtutea acestui atribut, autorităţile administraţiei  publice locale 
deliberative hotărăsc în privinţa bunurilor care aparţin domeniului public sau privat 
de interes local, avânduse în vedere regimul juridic diferit al  bunurilor. 
 La restabilirea taxelor de închiriere, care este de fapt tot în competenţa 
Consiliului local, precizăm că pot fi luate în considerare atât specificul activităţilor 
desfăşurate sau propuse a se desfăşura în aceste spaţii precum şi zonele de 
amplasare a lor. 

Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-
teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de 
interes public. 

 
   Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din 
   1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;  

   2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi 
zonele de agrement;  
   3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau 
judeţean;  
   4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare 
şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;  
   5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 
precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, 
muzeele, spitalele, policlinicile, clădirile cu altă destinaţie decât clădiri de lcuit şi 
altele asemenea;  
  6. locuinţele sociale;  
  7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;  
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   8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 
declarate de interes public naţional;  
   9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al 
statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de 
drept privat;  
   10. cimitirele orăşeneşti şi comunale şi din alte bunuri de uz sau de interes public  
local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin 
lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, 
după cum urmează:  
   a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau 
închiriate, în condiţiile legii;  

   b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;  
   c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul 
posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile.  
     
Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. precedent privind regimul 
juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută.  
   Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 
local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure 
exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 
   Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin 
licitaţie publică, în condiţiile legii. 
 

MOTIVAŢIA ÎN DREPT: 
 
 - art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică , cu completările şi modificările ulterioare; 
 - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

   - art. 36 alin. (2) litera „c”, alin. (5) litera „a” şi art. 123 alin. (1) din 

 Legea   nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi 
 republicată. 

 
  DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016   
        ÎNTOCMIT 
       Secretar Damian Visalon 
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                    ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 

 

 
PROCES  -  VERBAL 

 

încheiat astăzi  23.01.2016 
 

 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 

Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la 
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru studii, 
prognoze economico – sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului 
public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia 
Română, a raportului de specialitate  nr. 175/23.01.2016, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la 
spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea 
consiliului local. 

 

 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  Daia Română 23.01.2016 
 
 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                       Cons. Damian Nicolae 
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                ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                CONSILIUL LOCAL 
         COMISIA DE SPECIALITATE NR.__1 

 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
 

RAPORT DE AVIZARE 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – 
sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al 
comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 23.01.2016, a luat în discuţie  
raportul de specialitate  nr. 175/23.01.2016, întocmit de către compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind închirierea 
şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate 
în administrarea consiliului local  şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:  

      -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
   -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
   -  art. 36 alin. (2) litera „c”, alin. (5) litera „a” şi art. 123 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată. 

Comisia de  specialitate  pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – 
finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Daia 
Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată, avizează favorabil  proiectul de 
hotărâre privind închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie 
decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local  şi  propune Consiliului local, 
adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS  _____________________ 

     PUŢAN IOAN_____ ___________________ 
     CIUCA CONSTANTIN__________________ 
     CIBU GHEORGHE ____________________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016 
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H O T Ă R Â R E 
 
privind aprobarea închirierii şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 

destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru 
anul 2016 

 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară 
în data de 29.01.2016; 
 
 Luând în dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea şi stabilirea 
taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în 
administrarea consiliului local; 

 
- raportul de specialitate  nr. 175/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de  

resort din cadrul aparatului de specialitate referitor la închirierea şi stabilirea taxelor de 
închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea 
consiliului local; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1  pentru studii, prognoze 
economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
localităţii, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul 
consiliului local; 

 
Având în vedere prevederile; 

      -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu completările şi modificările ulterioare; 
 -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera  „c”, aliniat (5) litera „a”  şi 

art. 123 aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
   
 În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. c) 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.  Aprobă închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, 

aflate în administrarea Consiliului local şi stabileşte  taxele de închiriere pe metru pătrat 
pentru anul 2016, taxe   ce vor constitui limită minimă pentru plecarea la licitaţie, după 
cum urmează: 
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1. spaţiul de la grădiniţă:  0,75  EURO/m2/lună; 
2. spaţiul folosit de  ROMTELECOM: 4,5 EURO/m2/lună; 

     3. spaţiul folosit de poştă:  4,5 EURO/m2/lună; 
          4. spaţiile de jos de la dispensarul uman:  0,75 EURO/m2/lună;   
          5.  spaţiile de sus de la dispensarul uman:  0,75 EURO/m2/lună; 
       6. spațiul unde este amplasat A.T.M. 12,5 EURO/mp./lună. 

 Art. 2.  Contractele de închiriere la spațiile de la dispensarul uman, rămân valabile 
cele stabilite si incheiate initial, respectiv in anul 2014, avand valabilitate de 5 ani de la 
data incheierii, cu restabilirea taxei de închiriere în fiecare an. 

     Art. 3    Sumele încasate vor constitui venituri la bugetul local. 

 

     Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

    

              - Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
       - Primarului comunei Daia Română; 
              - Compartimentului financiar – contabil; 
              - 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  
92 % din numărul consilierilor prezenţi. 

 
 
DAIA ROMÂNĂ 29.01.2016      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                        CONS. CIBU VASILE 
NR.  8 
               

                  Contrasemnează 
                     secretar   Damian Visalon 
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privind aprobarea inventarului bunurilor  şi valorilor aparţinătoare Consiliului  
local  şi unităţilor  din administrarea acestuia; 

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 

 referatul  nr. 176/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate,  privitoare la efectuarea şi aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor 
aparţinătoare Consiliului  local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
 Având în vedere prevederile: 
 - Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2861/2009; 

       -  art. 1  şi art. 7  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “d” şi art. 122 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, modificată şi republicată, propun următorul: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba ;  
Luând în dezbatere: 
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea inventarului bunurilor şi 
valorilor  aparţinătoare Consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

-  referatul nr. 176/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate,  privitoare la efectuarea şi aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor 
aparţinătoare Consiliului  local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
 Având în vedere prevederile: 

    - Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2861/2009; 

       -  art. 1  şi art. 7  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “d” şi art. 122 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

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

H O T Ă R Â Ş T E : 
  Art. 1. Aprobarea   inventarului bunurilor şi valorilor aparţinătoare Consiliului  local al 
comunei Daia Română şi unităţilor din administrarea  acestuia. 
  Art. 2. Aprobarea scoaterii din inventar a bunurilor uzate şi care au durata de 
folosire depăşită, aparţinătoare Consiliului  local al comunei Daia Română şi unităţilor din 
administrarea  acestuia. 
 DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016                                   Primar 
 NR. 5                     HĂPRIAN VISARION  

              Avizat 
          secretar Damian Visalon 
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                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

      Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.comWeb:www.primariadaiaromana.ro 
NR. 176/23.01.2016 

R  E  F  E  R  A  T 
 

privind efectuarea şi aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor  
aparţinătoare consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia 

 
MOTIVAŢIA DE FAPT 
 
Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv reprezintă ansamblul operaţiunilor 

prin care se constată existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai 
valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.  

    Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor 
de activ şi de pasiv ale fiecărei unităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice 
titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare 
anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei unităţii 
pentru respectivul exerciţiu financiar.  

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
elementelor de activ şi de pasiv şi care elaborează şi transmite comisiilor de inventariere 
proceduri scrise adaptate la specificul unităţii.  

 
     Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv se efectuează de către comisii de 
inventariere, formate din cel puţin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de 
către conducătorul unităţii.  În decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu 
componenţa comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, 
gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor.  

    Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o 
comisie centrală, numită, de asemenea, prin decizie scrisă, emisă conducătorul unităţii, 
care are ca sarcină să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul 
de efectuare a operaţiunilor de inventariere.  
     Comisia de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, 
potrivit prevederilor legale.  
     Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisii vor 
fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure 
efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, inclusiv 
evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile.  
     Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv se pot efectua atât cu 
salariaţii proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane 
juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.  
     Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse 
inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective.  
     Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine  
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justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de către cei care i-au numit.  
     În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii, 
ordonatorii de credite trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de 
lucru comisiei de inventariere, prin:  
   - organizarea depozitării bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora 
şi întocmirea etichetelor de raft;  
   - ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi efectuarea 
confruntării datelor din aceste evidenţe;  
   - participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;  
   - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, 
respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, numărare etc.;  
   - asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) a 
unor specialişti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de 
inventariere, care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor 
înscrise;  
   - dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru 
măsurare, cântărire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), 
precum şi cu formulare şi rechizite necesare;  
   - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor 
inventariate;  
   - asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de 
protecţie a muncii;  
   - asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor, porţilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni 
etc.  
 

     Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de 
inventariere sunt următoarele:  
   a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de 
gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:  
   - gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;  
   - în afara bunurilor unităţii respective, are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, 
primite cu sau fără documente;  
   - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă;  
   - are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au 
întocmit documentele aferente;  
 

   - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;  
   - deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în 
gestiunea sa;  
 

   - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau 
care nu au fost predate la contabilitate.  
     De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data 
ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune.  
    Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea 
bunurilor şi de către comisia de inventariere, care atestă că a fost dată în prezenţa sa;  



   b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi  
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inventariate;  
   c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori 
de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.  
     Dacă bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt 
depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces, membrii 
comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de 
acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul 
când inventarierea nu se termină într-o singură zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă 
sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de 
constatare, care se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar, 
luându-se măsurile corespunzătoare.  
     Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii 
inventariate, în locuri special amenajate (fişete, casete, dulapuri etc.), încuiate şi sigilate. 
Sigiliul se păstrează, pe durata inventarierii, de către responsabilul comisiei de 
inventariere;  
   d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la 
care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de 
bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele 
de magazie şi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să 
reflecte realitatea.  
   e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, 
solicitând întocmirea monetarului (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul) şi depunerea 
numerarului la casieria unităţii;  
   f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au 
fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare.  
    În cazul în care gestionarul lipseşte, comisia de inventariere aplică sigiliul şi comunică 
aceasta conducerii unităţii respective. Conducerea unităţii are obligaţia să îl încunoştinţeze 
imediat, în scris, pe gestionar despre inventarierea ce trebuie să se efectueze, indicând 
locul, ziua şi ora fixate pentru începerea lucrărilor.  
    Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se prezintă la locul, data şi ora fixate, 
inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa altei persoane, 
numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.  
MOTIVAŢIA DE DREPT  
        -  Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 2861/2009; 
        -  art. 1  şi art. 7  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
  -   art. 63 aliniat  (5) litera “d” şi art. 122 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

 
 

DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016   
               ÎNTOCMIT 
                   secretar Damian Visalon 
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                    ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 
 

 
PROCES  -  VERBAL 

 

încheiat astăzi  23.01.2016 
 
 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la 
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru studii, 
prognoze economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Daia 
Română, a raportului de specialitate  nr. 176/23.01.2016, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind efectuarea şi aprobarea inventarului bunurilor şi 
valorilor  aparţinătoare consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia, 
propus de către dl Hăprian Visarion, primarul comunei. 
 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  Daia Română 23.01.2016 
 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                         Cons. Damian Nicolae 
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                ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                CONSILIUL LOCAL 
         COMISIA DE SPECIALITATE NR.__1 

 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – 
sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 
23.01.2016, a luat în discuţie  raportul de specialitate  nr. 176/23.01.2016, a 
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi proiectul de hotărâre privind efectuarea şi aprobarea inventarului 
bunurilor şi valorilor  aparţinătoare consiliului local şi unităţilor din administrarea 
acestuia  şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:  

           -  Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 2861/2009; 

               -  art. 1  şi art. 7  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

             -  art. 63 aliniat  (5) litera “d” şi art. 122 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

Comisia de  specialitate  pentru studii, prognoze economico – sociale, buget 
– finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului 
local al comunei Daia Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 
avizează favorabil  proiectul de hotărâre privind efectuarea şi aprobarea inventarului 
bunurilor şi valorilor  aparţinătoare consiliului local şi unităţilor din administrarea 
acestuia şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN__________________ 
     CIBU GHEORGHE_____________________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016  
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                 ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                  CONSILIUL LOCAL 

           Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
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H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând consiliului local şi 

unităţilor din administrarea acestuia 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în 
ziua de 29.01.2016;  Luând în dezbatere: 

       -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea inventarului bunurilor şi 
valorilor aparţinând consiliului local şi unităţilor din administraţia acestuia; 
    -  referatul  nr. 176/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate,  privitoare la efectuarea şi aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor 
aparţinătoare Consiliului  local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
      - raportul comisiei  de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – 
finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română; 
  Având în vedere prevederile: 
      -  Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 2861/2009 ; 
    -  art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “d” şi art. 122 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 Â Ş T E : 
 Art. 1.  Aprobă   inventarului bunurilor şi valorilor aparţinătoare Consiliului  local al 
comunei Daia Română şi unităţilor din administrarea  acestuia, conform anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre ; 
 Art. 2. Aprobă scoaterea din inventar a bunurilor uzate şi care au durata de folosire 
depăşită, aparţinătoare Consiliului  local al comunei Daia Română şi unităţilor din administrarea  
acestuia, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. 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 13, voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
 

    Daia Română 29.01.2016                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                 CONS. CIBU VASILE 

NR. 9              
            Contrasemnează 

                           Secretar Damian Visalon 
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ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

ASOCIAŢIA APA ALBA 

Adresa de corespondenta: Alba Iulia, Str. P-ta Iuliu Maniu, Nr. 14 

Tel/fax: 0258-815056, 

 e-mail: asociatiaapaalba@yahoo.com 

 

Nr. 3621/02.11.2015 

 

 

CĂTRE: 

CONSILIUL LOCAL DAIA ROMÂNĂ 

 

In atenția domnului primar  

 

 

Stimate domnule președinte,  

 

  Având în vedere prevederile Statutului  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apa Alba, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local, în luna 

noiembrie 2015, o Hotărâre  privind acordarea unui mandat reprezentantului 

Consiliului Local pentru a vota aprobarea primirii de noi membri conform modelului 

transmis pe adresa dumneavoastra e-mail.  

 

Cu stimă, 

 

Director Executiv 

Besoiu Ioan 
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H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Daia Română în 

Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota 

aprobarea primirii de noi membri 
 

Consiliul Local Daia Română întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2016 : 
Luând în dezbatere  

 - Expunerea de motive la peroiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local Daia Română în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ,,Apa Alba” pentru a vota aprobarea primirii de noi membri 

- Raportul de specialitate  nr. 177/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 11, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 16, alin. (2), lit. j), art. 20, alin. (3) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociaței 

de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”. 

În baza dispozițiilor  art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. c), din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. f) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se mandatează dl  HĂPRIAN VISARION, în calitate de primar, reprezentant al 

comunei Daia Română, posesor al C.I. seria AX , nr. 601343, cu mandat special să voteze în 

Adunarea generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al comunei Daia Română, aprobarea primirii de noi membri în Asociație; 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Daia 

Română . 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-  Primarului comunei Daia Română; 
-  A.D.I. ”Apa Alba” 
-  un exemplar la dosar. 
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13, voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
 

    Daia Română 29.01.2016                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                                 CONS. CIBU VASILE 

NR. 10               
            Contrasemnează 

                           Secretar Damian Visalon 
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DV/DV. ex. 3. I/ A/ 5.      
                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

      Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 

   - raportul nr. 178/23.01.2016 privitor la aprobarea bugetului local, formarea, 
 administrarea şi executarea acestuia, întocmit de către compartimentul de resort  din cadrul  aparatului 

 de specialitate al primarului; 

- adresa AJFP nr. 225959/29.12.2015 prin care se comunică cuantumul sumelor alocate din cote defalcate 
din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016; 

- adresa AJFP nr.1/04.01.2016  prin care se comunică cuantumul sumelor din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,  municipiilor pe anul 2016; 

- adresa CJ ALBA nr. 540/II/B/b/6/14.01.2016-prin care se comunica repartiz. Sumelor defalcate din unele 

venituri ale bug stat, precum si a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comunale pt. anul 
2016 

 
Având în vedere prevederile: 

   - art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 273/2006 
 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

     În temeiul art. 45 aliniat alin. (6)  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  

publică locală, modificată şi republicată propun următorul, 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 

 Consiliul  local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere : 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Daia 
Română pentru anul 2016; 

    - raportul nr. 178/23.01.2016 privitor la aprobarea bugetului local, formarea, 

 administrarea şi executarea acestuia, întocmit de către compartimentul de resort      din  cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 

                - adresele Administrației județene a Finanţelor publice a Judeţului Alba nr.  
 201800/20.01.2015; 201949/22.01.2015; 202189/27.01.2015 și  201958/22.01.2015; 

          Având în vedere prevederile: 
                -  art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea 

  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
    În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) 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.  Aprobarea bugetul local al comunei Daia Română pentru anul 2016, conform anexelor 1 și 2 

la prezentul proiect de hotărâre. 
DAIA ROMÂNĂ 23.01.2016                                       

NR. 7                                                                   PRIMAR,     
                                           CONTABILDELEGAT                        HĂPRIAN VISARION 

     Avizat pentru legalitate, HĂPRIAN IOANA – MARIANA 

     secretar  Damian Visalon 
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DV/DV ex. 2. I/ A/ 5.                       
ROMÂNIA 

COMUNA DAIA ROMANA 

JUDEŢUL ALBA 

Nr.  178/23.01.2016 

 

 

 

 

RAPORT  PRIVIND  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

PENTRU ANUL 2016 
 

 

Având în vedere: 

-   prevederile Legii nr.339/2015- Legea bugetului de stat pe anul 2016; 

- prevederile Legii nr.273/2006- Legea finanţelor publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- adresa AJFP nr. 225959/29.12.2015 prin care se comunică cuantumul sumelor alocate din 

cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2016; 

- adresa AJFP nr.1/04.01.2016  prin care se comunică cuantumul sumelor din TVA pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,  municipiilor pe anul 2016; 

- adresa CJ ALBA nr. 540/II/B/b/6/14.01.2016-prin care se comunica repartiz. Sumelor 

defalcate din unele venituri ale bug stat, precum si a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri 

judetene si comunale pt. anul 2016 

 

……………………….. 

 

 

La propunerea domnului primar,  

Vă supun atenţiei necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016,  

conform anexei nr. 1, a listei de investiţii la bugetul local conform anexei 2  

 

Conform art.14 al (7) din L.273/2006 „În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor 

proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe 

fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la 

nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabileşte 

potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al 

ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Veniturile bugetului local pentru anul 2016 sunt în sumă de 4273,00 mii lei şi au următoarea structură: 

 

Cheltuielile la bugetul local sunt în sumă de 4580,00  mii lei şi au următoarea structură: 
 

      

  CHELTUIELI TOTAL 5002 4.580,00 

 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F 2.425,00 

 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 1.516,00 

 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 657,00 

 TITLUL V Fond de rezervă 50 0,00 

 TITLUL VI Transferuri  51 0,00 

 TITLUL VIII Asistenţă socială 57 175,00 

 TITLUL IX Alte cheltuieli  59 77,00 

 Plați ani precedenți recuperate în anul curent 85 0,00 
 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D 2.155,00 

 TITLUL VI Programe FEADR 56 0,00 

 Cheltuieli de capital 71 2.155,00 

         

 

 

 

 

 

 

DETALIERE CHELTUIELI PE CAPITOLE 

  

         

 1. AUTORITĂŢI EXECUTIVE 5102 603,00 

 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 337,00 

 Salarii de bază 100101 241,00 

 Sporuri 100105 12,00 

 Indemnizații consilieri 100112 23,00 

 Alte drepturi salariale  100130 0,00 

 CAS unitate 100301 40,00 

 Somaj unitate 100302 4,00 

 CASS unitate 100303 14,00 

 FRABP 100304 1,00 

 CCI 100306 2,00 

 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 249,00 

 Furnituri birou 200101 5,00 
 Materiale pentru curăţenie 200102 4,00 
 Încălzit, iluminat, forţa motrice 200103 12,00 
 Apă, canal și salubritate 200104 7,00 
 Carburanți și lubrifianți 200105 50,00 
 Piese de schimb 200106 10,00 
 Servicii telefonie 200108 16,00 
 Prestări servicii 200109 36,00 
 Alte bunuri pentru funcţionare 200130 20,00 
 Reparaţii curente 2002 40,00 
 Alte obiecte de inventar 200530 5,00 
 Deplasări 200601 3,00 
 Cărți și publicații 2011 1,00 
 Consultanță și expertiză 2012 15,00 
 Pregătire profesională 2013 6,00 
 Protecţia muncii 2014 1,00 



 Prevenirea si combaterea inundatiilor 2023 3,00 
 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 203030 15,00 
 TITLUL IX Alte cheltuieli  59 17,00 

 Cheltuieli de capital 71   
 Plați ani precedenți recuperate în anul curent 85 0,00 

 2. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 0,00 

 TITLUL V Fond de rezervă 10   

 chelt. Salarii alegeri 20     

 cheltuieli materiale      

       

       

       

         

 3. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONLAĂ 6102 0,00 

 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 0,00 

 Carburanți și lubrifianți 200105 0,00 
 Alte obiecte de inventar 200530 0,00 
 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 203030 0,00 
 4. ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 1.130,00 

 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 975,00 

 Salarii de bază 100101 779,28 

 alte sporuri 100106 10,80 

 Fond aferent plății cu ora 100111 6,00 

 Alte drepturi salariale  100130   

 CAS unitate 100301 120,00 

 Somaj unitate 100302 4,68 

 CASS unitate 100303 45,60 

 FRABP 100304 1,44 

 CCI 100306 7,20 

 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 141,00 

 Furnituri birou 200101 3,00 
 Materiale pentru curăţenie 200102 6,00 
 Încălzit, iluminat, forţa motrice 200103 48,00 
 Apă, canal și salubritate 200104 6,00 
 Transport 200107 12,00 
 Servicii telefonie 200108 4,00 
 Mater si prestari serv cu caracter functional 200109 10,00 
 Alte bunuri pentru funcţionare 200130 10,00 
 Reparaţii curente 2002 23,00 
 Alte obiecte de inventar 200530 8,00 
 Deplasări 200601 1,00 
 Cărți și publicații 2011 3,00 
 Pregătire profesională 2013 1,00 
 Protecţia muncii 2014   

 Reclamă și publicitate 203001 0,00 
 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 203030 6,00 
 TITLUL IX Alte cheltuieli  59 14,00 

 5. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 6702 140,00 

 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 66,00 

 Salarii de bază 100101 48,00 

 Alte sporuri 100105 5,50 

 CAS unitate 100301 8,50 

 Somaj unitate 100302 0,40 

 CASS unitate 100303 3,00 



 FRABP 100304 0,10 

 CCI 100306 0,50 

 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 34,00 

 Incalzit,iluminat 200103 5,00 
 Apa,canal,salubritate 200104 8,00 
 Alte bunuri pentru funcţionare 200130 2,00 
 Alte obiecte de inventar 200530 3,00 
 Deplasari 200601 0,50 
 Cărți și publicații 2011   

 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 203030 15,00 
 materiale curatenie 200102 0,50 

 Transferuri ASOCIATIA SPORTIVA 5911 40,00 

 Cheltuieli de capital 71 0,00 
 6. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 313,00 

 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 138,00 

 Salarii de bază 100101 112,00 

 CAS unitate 100301 18,00 

 Somaj unitate 100302 0,80 

 CASS unitate 100303 6,00 

 FRABP 100304 0,20 

 CCI 100306 1,00 

 TITLUL VIII Asistenţă socială 57 175,00 

         

      

      

      

      

      

         

 7. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 324,00 

 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 160,00 

 Încălzit, iluminat, forţa motrice 200109 80,00 
 Alte mater si serv. Pt. intretuinere 200109 80,00 
 TITLUL IX Alte cheltuieli  59 6,00 

 Cheltuieli de capital 71 158,00 

 8. PROTECȚIA MEDIULUI 7402 0,00 

 Cheltuieli de capital 71 0,00 

 9. TRANSPORTURI 8402 2.070,00 

 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 73,00 

 Carburanți și lubrifianți 200105 8,00 
 Piese de schimb 200106 5,00 
 Alte bunuri pentru funcţionare 200109 60,00 
 Reparaţii curente 2002   

 Alte obiecte de inventar 200530 0,00 
 moderniz. Drumuri 71 1.127,00 
 Cheltuieli de capital 71 870,00 

 

 

Pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare vom utiliza din excedentul anilor 

precedentii suma de 307,00 mii lei 

 

 

 

                                                                                                Intocmit, 



                                                                                      Contabil delegat 

                                                                                        Haprian Ioana 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                                   R E F E R A T    
 

                                                              NR. 179/23.01.2016 

 

 

        Privind  utilizarea  excedentului bugetar  existent  la nivelul Comunei  

Daia Romana 

 

               Avand in vedere- 

           

             In conformitate cu art.58 alin(3) al Legii 273/2006-privind finanţele publice 

locale ,cu modificarile si completarile ulterioare,excedentul anual al bugetelor locale 

,rezultat la incheierea exercitiului bugetar,se reporteaza in exercitiul financiar urmator 

si se utilizeaza,in baza hotararilor autoritatilor deliberative ,astfel : 

              -ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

              -pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele 

intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent 

              -pentru acoperirea definitiva  a eventualelor deficite ale sectiunilor de 

functionare si de dezvoltare.   

                

Avand in vedere- 

           -prevederile Legii nr.339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 

  

    Tinand cont de necesitatea si oportunitatea demararii din bugetul local a  unor 

investitii in anul 2016, propun spre aprobare utilizarea sumei de 307,00 mii lei din 

excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare. 

 

 

 

 

                                                                               Contabil – delegat 

           HĂPRIAN IOANA - MARIANA 



 

  

 

 

 

 
                 ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                  CONSILIUL LOCAL 
           Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobare buget local al comunei Daia Română și lista de imnvestiții pentru anul 2016 
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în ziua 

de 29.01.2016; 
 Luând în dezbatere: 
     - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei 
Daia Română pentru aul 2016; 
      -  raportul nr. 178/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate; 
     - raportul comisiei  de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – 
finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română; 
     - adresa AJFP nr. 225959/29.12.2015 prin care se comunică cuantumul sumelor alocate din 
cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2016; 
     - adresa AJFP nr. 1/04.01.2016  prin care se comunică cuantumul sumelor din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,  municipiilor pe anul 2016; 
     - adresa CJ ALBA nr. 540/II/B/b/6/14.01.2016, prin care se comunica repartizarea sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de  stat, precum si a sumelor defalcate din TVA pentru 
drumuri judetene si comunale pentru anul 2016 

Având în vedere prevederile: 
   - art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea nr.  273/2006 
 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015; 
În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) 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.  Aprobă bugetul local al comunei Daia Română pentru anul 2016, conform anexelor 
nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2.   Aprobă programul de investiții pentru anul 2016, conform anexei  nr. 3 la prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la: Instituţia Prefectului – judeţul Alba, Agenția 
Județeană a  Finanţelor Publice Alba, Trezoreria Sebeș, Compartimentul financiar – contabil, 
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 13 voturi favorabile 
 valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100  
 %  din numărul consilierilor prezenţi. 

   Daia Română 29.01.2016                                                    
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    DV/DV. ex. 6. /I /A / 5. 
                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

      Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din excedentul bugetar al 
anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 

 Luând în considerare: 
   - raportul nr. 179/23.01.2016 privitor la aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii 
 lei din excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de  
 dezvoltare, întocmit de către compartimentul de resort  din cadrul  aparatului de 
 specialitate al  primarului; 

   Având în vedere prevederile: 
   - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice 
 locale, cu modificările şi  completările ulterioare;  

 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din 
Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
     În temeiul art. 45 aliniat alin. (6)  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  

publică locală, modificată şi republicată propun următorul, 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
 Consiliul  local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere : 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  utilizării  sumei 
de 307,00 mii lei din  excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea 
cheltuielilor sectiunii de  dezvoltare 

  - raportul nr. 179/23.01.2016 privitor la aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii 
 lei din excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de  
 dezvoltare., întocmit de către compartimentul de resort  din cadrul  aparatului de 
 specialitate al  primarului; 

Având în vedere prevederile: 
   - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice 
 locale, cu modificările şi  completările ulterioare;  
     -   Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015; 
   În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 
 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

 În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) 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.  Aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor 
precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 
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DV/DV ex. 2. I/ A/ 5.              
                 ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                  CONSILIUL LOCAL 
           Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
H O T Ă R Â R E         

 privind aprobarea utilizării  sumei de 307,00 mii lei din excedentul bugetar al 
anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

 

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în ziua 
de 29.01.2016; 
 Luând în dezbatere: 
     - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării  sumei de 
307,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedent pentru acoperirea cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare; 
      -  raportul nr. 179/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate; 
     - raportul comisiei  de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, 
buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al 
comunei Daia Română; 

  - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice 
 locale, cu modificările şi  completările ulterioare;  
     -   Legea bugetului de stat pentru anul 2016 nr. 339/2015; 
   În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 
 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

 În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) 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.  Aprobă utilizarea  sumei de 307,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor 
precedent pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 
  Art. 2. Aprobă utilizarea erxcedentului bugetului de venituri proprii și subvenții, 
pentru plata cheltuielilor secțiunii de funcționare pentru anul 2016. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la: Instituţia Prefectului – judeţul Alba, 
Agenția Județeană a  Finanţelor Publice Alba, Trezoreria Sebeș, Compartimentul financiar 
– contabil, 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 13 voturi favorabile 
 valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
 100  %  din numărul consilierilor prezenţi. 
    
  Daia Română 29.01.2016                                                  
  

 

http://www.primariadaiaromana.ro/


 NR.  12                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                        CONTABIL DELEGAT,          CONS.  CIBU VASILE  
                                   HĂPRIAN IOANA - MARIANA 
       Contrasemnează secretar 
             Damian Visalon 

 
 

pag. 1 din 1 
    DV/DV. ex. 6. /I /A / 5. 


