
                 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 alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  extraordinară  a Consiliului local al 
comunei Daia Română din ziua de 25.11.2016 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
extraordinară   în ziua de 25.11.2016; 
  
 Luând în considerare modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local 
reglementată prin dispoziţiile art. 35 aliniat (1) 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 Ciuca Constantin; 
 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 Cornea Dumitru, să îndeplinească funcţia de 
preşedinte de şedinţă la şedinţa extraordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română 
din ziua de 25.11.2016. 
  
 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 12 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă  92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
 
    Daia Română 25.11.2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                  CONS. CORNEA DUMITRU 

NR. 58 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară  din ziua de 25.11.2016 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară 
în ziua de 25.11.2016; 

Având în vedere propunerea d- lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din 
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local din 
data de 25.11.2016; 

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

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

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

comunei Daia Română din ziua de 25.11.2016, ca fiind următoarea: 
  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  pentru anul 2016;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru trimestrul III 2016; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului 
”școală, anexe școală” si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii 
”CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT TIP”; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului ”cămin 
cultural vechi” si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE 
ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5.  Probleme curente. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
Primarului comunei Daia Română; 
Un exemplar la dosar. 
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă  92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
    Daia Română 25.11.2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                  CONS. CORNEA DUMITRU 

NR. 59 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificarii  bugetului local  pentru anul 2016 

          Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință extraordinară în 
data de 25.11.2016; 

   Luând în dezbatere: 
               -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a Daia 

Română pentru anul 2016; 
                 -  referatul de specialitate nr. 3139/21.11.2016, întocmit de către compartimentul de resort  

din cadrul aparatului de specialitate  referitor la necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului 
local al comunei Daia Română pe anul 2016; 
       -  Adresa  Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba privind comunicarea de sume; 
 Având în vedere prevederile: 
     -   art. 19 alin. (2),  art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
      În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

             Art. 1 . Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexei 1 , 
parte integrantă din prezenta  hotărâre.  
        Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:   
         -  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
         - Agenției Județene a  Finanţelor Publice Alba ; 
         - Compartimentului financiar – contabil al primăriei comunei Daia Română; 
         - Trezoreriei Sebeș; 
         -  Primarului comunei Daia Română; 
         - un exemplar la dosar. 
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă  92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
    Daia Română 25.11.2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                  CONS. CORNEA DUMITRU 

NR. 60 
                           
         Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
 

 
pag. 1 din 1 

DV/DV EX. 6. I. A. 5  
                        ROMÂNIA 

 

http://www.primariadaiaromana.ro/


                    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 contului de execuție bugetară pentru trimestrul III al  anului 2016 

          Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință extraordinară în 
data de 25.11.2016; 

   Luând în dezbatere: 

                  -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 
bugetară pentru trimestrul III al  anului 2016; 

                      -  referatul de specialitate nr. 3138/21.11.2016, întocmit de către compartimentul de 

resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitor aprobarea contului de execuție bugetară 
pentru trimestrul III al   anului 2016; 

    Având în vedere prevederile: 
     -   art. 49 alin. (12), şi  art. 73 alin. (3)  din  Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

           -  Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;   
   - Ordinului nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 
financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţii publice; 
       În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

      În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. a), art. 46  și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

HOTĂRĂȘTE 
             Art. 1 . Se aprobă contul de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului  2016, la nivelul 

comunei Daia Română, judeţul Alba, conform anexelor1 şi 2,  parte integrantă din prezenta  
hotărâre.  
            Art. 2.   Prezenta hotărâre va fi comunicată:   
         -  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
         -  Compartimentului financiar – contabil al primăriei comunei Daia Română; 
         -  Primarului comunei Daia Română; 
         -  un exemplar la dosar. 
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă  92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
    Daia Română 25.11.2016                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                  CONS. CORNEA DUMITRU 

NR. 61 
                          Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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 H O T Ă R Â R E 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului 
scoala, anexe, curti constructii, teren arabil si asigurarea conditiilor in vederea executării 

obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE SALA DE SPORT TIP” 

 Avand in vedere 
          -  Expunerea de motive nr 37/21.11.2016 a Primarului comunei Daia Romana;  
        -  Raportul de specialitate nr. 3141/21.11.2016 intocmit de catre compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate; 
   In conformitate cu prevederile:   
  - Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei  
Guvernului nr. 25/2001    privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii“C.N.I.” S.A;   
   În temeiul art. 45 aliniat și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, modificată şi republicată;  

HOTĂRĂŞTE:  
  Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului (scoala,anexe, 
curti  constructii, teren arabil, situat in localitatea Daia Romana, nr. 649  A, judetul Alba si aflat in 
administrarea Consiliului local Daia Romana, in suprafata totala de 13.832 mp, identificat potrivit 
 Cartii funciare nr. CF. NR. 71513, nr. cad. 71513, nr. top.  3060/1/1/1; CF nr. 71514 cu nr. 
cad.  71514, nr. top. 3060/1/2, CF nr. 71515 cu nr. cad.  71515, nr. top. 3060/3/1, CF nr. 71517 cu 
 nr. cad  71517, nr. top. 3060/1/2/1., liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de 
 către  „C.N.I.” – S.A. a obiectivului  de  investiţii “CONSTRUIRE SALA DE SPORT TIP”;  
  Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;  
 Art.3. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Daia Romana, judetul 
Alba, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.); 
  Art.4. Consiliul Local al comunei Daia Romana, se obliga sa asigure, in conditiile legii, 
suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului; 
 Art.5. Se aprobă finatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de 
UAT Daia Romana în valoare de 25.000 lei (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat 
etc.) cu TVA; 
 Art.6. Consiliul Local al Comunei Daia Romana se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si 
a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 -  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Primarului comunei Daia Română, C.N.I. S.A., 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  92,3 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100  %  din numărul consilierilor prezenţi. 
  

   Daia Română 25.11.2016                                            
NR. 62          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Contrasemnează secretar, Damian Visalon                                       CONS. CORNEA DUMITRU 
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 H O T Ă R Â R E 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului 

- teren -  și asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE 
ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 

 Avand in vedere 
          -  Expunerea de motive nr 38/21.11.2016 a Primarului comunei Daia Romana;  
        -  Raportul de specialitate nr. 3142/21.11.2016 intocmit de catre compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate; 
   In conformitate cu prevederile:   
  - Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei  
Guvernului nr.  25/2001    privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii“C.N.I.” S.A;   
   În temeiul art. 45 aliniat și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, modificată şi republicată;  

HOTĂRĂŞTE:  
   Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania  Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului – teren -, 
situat  in localitatea Daia Romana, nr. 329 , judetul Alba si aflat in  administrarea Consiliului local Daia 
Romana, in suprafata  de 375 mp.,  identificat potrivit  Cartii  funciare nr. CF. NR. 70921, nr. cad. 
70921, liber de orice  sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de  către  „C.N.I.” – S.A. a 

 obiectivului de  investiţii “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA 
ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”;  
 Art. 2. Se aproba demolarea constructiilor aflate pe amplasament (constructii care nu fac 
obiectul predarii), anterior semnarii protocolului  de predare-primire. 
   Art. 3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;  
 Art. 4. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Daia Romana, judetul 
Alba, a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.); 
  Art. 5. Consiliul Local al comunei Daia Romana, se obliga sa asigure, in conditiile legii, 
suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului; 
 Art. 6. Se aprobă finatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de 
UAT Daia Romana în valoare de 25.000 lei (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat 
etc.) cu TVA; 
 Art. 7. Consiliul Local al Comunei Daia Romana se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si 
a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani. 
 Art. 8. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 -  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Primarului comunei Daia Română, C.N.I. S.A., 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  92,3% din numărul consilierilor în funcţie şi 100  %  din numărul consilierilor prezenţi. 
    Daia Română 25.11.2016                                            
 
NR. 63                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                   Contrasemnează secretar, Damian Visalon                                          CONS. CORNEA DUMITRU 
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