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NR. 3842/13.12.2017 
 
 
 

C  Ă  T  R  E   
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUEȚUL ALBA 
 

 
 În conformitate  cu dispozițiile 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 19.12.2017, şedinţă 
convocată prin dispoziţia nr. 145/13.12.2017 a primarului comunei Daia Română din 
judeţul Alba. 
 
 
 
 
 
 
 
 PRIMAR,         SECRETAR, 
  HĂPRIAN VISARION           Damian Visalon 
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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 19 dcembrie 2017; 

  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 19.12.2017  la ora 17,00  în sala de şedinţe a primăriei 
locale, cu următorul: 

PROIECT AL  ORDINII DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget  local pentru anul 
2017; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară până la 
data de 13  decembrie 2017; 
              Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice 
pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

4.      Probleme curente. 
   
 Art. 2.  (1) Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul alba; 
- Un exemplar la dosar. 

 
 (2) Se va afişa la sediul Primăriei comunei Daia Română. 
 

DAIA  ROMÂNĂ  13.12.2017 
 
Nr. 145 
                                                                 PRIMAR 

  Avizat pentru legalitate                                             HĂPRIAN VISARION 
           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 19.12.2017  ora 17,00 în sala de şedinţe 
a Primăriei locale, cu următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 

 1.     Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget  local pentru anul 2017; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară până în 
data de 13.12.2017; 
              Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice 
pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

4.      Probleme curente. 
 

 Nr. crt.  Numele şi prenumele            Nr. casă            Semnătura 

      1.   Puţan Ioan…… ........……………….213__________________________________ 
      2.   Damian Nicolae.........................257 __________________________________ 
      3.   Cibu Adrian ..…………………………. 16___________________________________ 
      4.   Cornea Dumitru ……………………. 382 ___________________________________ 
      5.   Ciuca Constantin …. ……………….654___________________________________ 
      6.   Schiau Nicolae – Claudiu ...........873 __________________________________ 
      7.   Scheau Andrei…….. ………………..889___________________________________ 
      8.   Voina Marius ………………………….895 ___________________________________ 
      9.   Trian Nicolae ...........................885 A __________________________________ 
     10.  Ispas Nicolae ...........................507 ____________________________________ 
     11.  Bișboacă Ana ...........................228 ___________________________________ 
     12.  Scheau Teodor …………………….. 739 ___________________________________ 
     13.  Moldovan Silviu – Mihai ......….. 389____________________________________ 
 
 
 
 
DAIA  ROMÂNĂ  13.12.2017                         PRIMAR,  
                 HĂPRIAN VISARION 
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I N V I T A Ţ I E 
 
 
  În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (2) 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 19.12.2017 ora 
17,00, în sala de şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 
 
1.     Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget  local pentru anul 2017; 

     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară până la 
data de 13 decembrie 2017; 
              Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice 
pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

4.      Probleme curente. 
 
 
 
 
 
 

DAIA  ROMÂNĂ  13.12.2017    
                PRIMAR 

                      HĂPRIAN VISARION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 1 din 1 
DV/DV ex. 2. I/ A/ 5.      

 

http://www.primariadaiaromana.ro/


                   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 

 
P R O C E S   -   V E R B A L 

 

încheiat astăzi 13.12.2017 
 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 aprobare rectificare buget 2017; 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 

bugetară până la data de 13  decembrie 2017; 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobare programului anual de 

achiziții publice pentru anul 2018; 

 dispoziţia nr. 145/13.12.2017 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
convocarea  consiliului local în şedinţă ordinară   în ziua de  19.12.2017, cu următorul: 

 

 PROIECT AL  ORDINEI DE ZI 
 

 1.     Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget  local pentru anul 2017; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară până la 13  
decembrie 2017; 
              Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice 
pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

4.      Probleme curente. 
 

   
 

DAIA  ROMÂNĂ  13.12.2017   
 

 

   
                 P R I M A R                                          SECRETAR                        

      HĂPRIAN VISARION                                          Damian Visalon   
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                   ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL ALBA 
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LISTA  DE  PREZENŢĂ 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2)  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 19.12.2017, 
prezenţa domnilor consilieri a fost următoarea: 

 
 

      P R E Z E N Ţ I                        ABSENŢI___       
 1.   Puţan Ioan         1.  Bișboacă Ana  
 2.   Damian Nicolae 
          3.   Cibu Adrian  
          4.   Cornea Dumitru  
          5.   Ciuca Constantin  
          6.   Schiau Nicolae – Claudiu  
          7.   Scheau Andrei 
          8.   Voina Marius  
          9.   Trian Nicolae  
         10.  Ispas Nicolae  
         11.  Scheau Teodor  
         12.  Moldovan Silviu – Mihai   
 
                                                                
 
              Secretar 
                 Damian Visalon     Daia Română 
                   19.12.2017 
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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 19.12.2017 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
ordinară   în ziua de 19.12.2017; 
  
  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 Scheau Andrei; 
 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 Puțan Ioan, să îndeplinească funcţia de preşedinte 
de şedinţă la şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 
19.12.2017. 
 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 19.12.2017                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                          CONS. Puțan Ioan 

NR. 96 
                            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 30.11.2017 
  
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua 
de 19.12.2017; 

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 ziua 
de 19.12.2017; 

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 30.11.2017, ca fiind următoarea: 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget  local pentru anul 2017; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară până la 13  
decembrie 2017; 
              Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice 
pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

4.      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 19.12.2017                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                          CONS. Puțan Ioan 
NR. 97 

            Contrasemnează 
                           Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Daia Română 
pentru anul 2017 

 
             Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
        

     Luând în considerare: 
 

                -     referatul nr. 3837/13.12.2017; 
     -  raportul de specialitate nr. 3838/13.12.2017  întocmit de către 
compartimentul de resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitoare la 
necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului local al comunei Daia Română pe 
anul 2017; 
       -  adresa nr. ABG_STZ-20829/07.12.2017  a Adminitrației Județene a 
Finanțelor Publice Alba; 
            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. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;   
       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 (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 rectificarea 

bugetului local a Daia Română pentru anul 2017; 
     -     referatul nr. 3837/13.12.2017; 
     -  raportul de specialitate nr. 3838/13.12.2017  întocmit de către 
compartimentul de resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitoare la 
necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului local al comunei Daia Română pe 
anul 2017; 
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       -  adresa nr. ABG_STZ-20829/07.12.2017 a Adminitrației Județene a Finanțelor 
Publice Alba; 
            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. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;   
        
 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 . Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, 
conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Aprobarea rectificării programului anual de investiții, conform anexei 
2, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

            
 

 

DAIA ROMÂNĂ 13.12.2017   
 
NR. 65                 
 

 

 

                  P R I M A R 
                            HĂPRIAN VISARION 
      Contabil delegat, 
        Hăprian Ioana 
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Referat  nr. 3837/13.12.2017 

privind rectificarea nr.6 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 

 

 

Având în vedere: 

         -  prevederile Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017-  

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

completările ulterioare; 

 

La propunerea domnului primar,  

Vă supun atenției necesitatea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017,  

conform anexei nr. 1  

Majorarea programului de investitii conform anexei 2 

                                                                                           

 

                                                                                            Contabil delegat 

                                                                                              Haprian Ioana 
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.NR. 3838/13.12.2017 

RAPORT 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DAIA ROMANA 

 

        Bugetul local al comunei Daia Romana,pentru anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr.29 

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006,privind finantele publice locale ,cu modificarile 

si completarile ulterioare ,conform art.19,alin2 “pe parcursul exercitiului bugetar,autoritatile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ,ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite” 

         

   In conformitate cu art. 36, alin (2), lit.b, alin (4), lit. a) si a art. 45 din Legea 215/2001, 

privind administratia publica locala, Consiliul Local in exercitarea atributiilor privind 

dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei,aproba la propunerea primarului 

,bugetul local, virarile de credite si contul de executie bugetara. 

       

  1. Vazand adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cu nr. de 

inregistrare  ABG_STZ-20829/07.12.2017, inregistrata la Comuna Daia Romana cu nr. 

3796/08.12.2017, referitoare  la comunicare sume  alocate din cote defalcate din impozitul pe 

venit si sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017-

rectificare 07 DEC. 2017. 

 

In cazul unitatii nostre modificarile sunt urmatoarele: 

 

Specificatie Cod 

indicator 

Infuente 

conform deciziei 

A.J.F.P Alba 

nr.11/07.12.2017 

Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale  

04.02.04 15 

-Sume alocate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

110206 -1 

  

La partea de cheltuieli, infuentele comunicate de +14,00 mii lei vor fi repartizate la 

cap. 67.02-Cultura, subcapitolul 670206-Servicii religioase, Titlul 59-Alte cheltuieli, art. 

bugetar 5912-Sustinerea cultelor, in baza referatului nr. 3904/19.12.2017  si acererii cu nr. 

3903/19.12.2017, intocmita de catre Biserica Ortodoxa Daia Romana. 

 

Analizand adresa nr. 1801/11.12.2017 a Filialei Judetene Alba a A.C.O.R, inregistrata 

la Comuna Daia Romana cu nr. 3797/11.12.2017 cu privire la aprobarea valorii contributiei 

aferenta Acordului de cooperarea privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public 

intern in cuantum de 6,00 mii lei pentru Trim. III, an 2017(fata de 3,00 mii lei cat era pana in 

prezent) se majoreaza creditele bugetare la cap. 51,02-Autoritati executive, Titul 59-Alte 
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cheltuieli, art. Bugetar 59.11-Asociatii si fundatii cu suma de 6,00 mii necesari pentru 

achitarea diferentelor contributiilor aferente trim III si IV, an 2017, prin dimunarea credtilor 

bugetare de la acelasi capitol 51.02-Autoritati executive, TItlul 20-Bunuri si servicii, art. 2002-

Reparatii curente cu suma de -6,00 mii lei. 

        

     3. Prin Decizia nr. 12/19.12.2017 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor 

publice Alba impreuna cu adresa nr. ABG_STZ-21653/2017 a fost repartizata la indicatorul 

de venituri 11.02.02-Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, din care pentru unitatea nostra infuenta este urmatoarea: 
 

Specificatie Cod 

indicator 

Infuente 

conform deciziei 

A.J.F.P Alba 

nr12/19.12.2017 

Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. Descentralizate 

la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pe anul 2017,(cod 

indicator 110202) din care: 

 

11.02.02  

10 

 

-pt. finantarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, precum si 

contributiile aferente acestora din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat 

 

  

6 

 

-pentru plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti 

pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar 

de stat 

  

4 

 

 La partea de cheltuieli sumele vor fi repartizate la cap. 65.02-Invatamant, Titlul 10, 

Cheltuieli de personal. 

 

  

 4. Vazand referatul nr. 3812/12.12.2017, intocmit de consilier Putan Ioan, privind 

necesitatea achizitiionarii unui autoturism Dacia Duster, este necesar utilizarea din excedentul 

bugetului local a umei de 88,5 mii lei pentru  achizitia mijlocului fix mai sus mentionat. La 

partea de cheltuieli aceasta suma se va reflecta la cap. 51.02-Autoritati executive, Titul 70-

Cheltuieli de capital, art. 710102-Masini, echipamente si mijloace de transport. 

 

 

                                                                                                                        Intocmit,  

                                                                                             Contabil delegat Haprian Ioana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMA 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
NR 3812/ 12.12.2017 

 
REFERAT 

PRIVIND INVESTITIA ACHIZITIONAREA UNUI AUTOTURISM  

DACIA DUSTER 
 
         Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.b, si alin.(4), lit.a din Legea nr. 215/2001 a 

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

art.39 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobarea bugetului local reprezintă dreptul şi în acelaşi timp 

obligaţia Consiliului Local. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice conţine la 

art. 5 alin.(2), art.19(2) şi art.20 alin(1) lit.”c” prevederi referitoare la rectificările 

bugetare. Astfel, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba 

rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite.  

      Astfel avand in dotarea primariei autoturismul Dacia logan cu un an mai vechi de 

fabricatie s-a constatat ca aceasta nu mai corespunde  din punct de vedere tehnic si 

am ajuns la concluzia achizitionarii unui nou autoturism marca Dacia Duster.Se 

solicita suma de 88500 ron cu TVA. 

 

 

 

 

 

      Daia Româna                                                                               Întocmit 

      Data   

12.12.2017                                                                                 consilier Puțan Ioan 
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                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMA 

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

 
PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  13.12.2017; 

 
 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 
programe de dezvoltare economico – financiară, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul Consiliului local al comunei 
Daia Română, a rapotului de specialitate nr. 3838/13.12.2017, referatul nr. 
3837/13.12.2017  întocmite de către compartimentele de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 13.12.2017 
 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                         Cons. Damian Nicolae 
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                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

                    CONSILIUL LOCAL 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 

tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
                
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

RAPORT  DE AVIZARE 
 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico 
– financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din 
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data 
de 13.12.2017, a luat în discuţie  rapotul de specialitate nr. 
3838/13.12.2017 și referatul nr. 3837/13.12.2017  întocmite de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
și  proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru 
anul 2017 şi  a constatat că acestea au ca suport legal 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. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;   
       -   art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

Comisia de  specialitate  pentru programe de dezvoltare economico – 
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț 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  aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017  şi  
propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 

 
DAIA ROMÂNĂ 13.12.2017  
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                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 

 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea rectificarii  bugetului local  pentru anul 2017 

          Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 
19.12.2017; 
  Luând în dezbatere: 
         -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a Daia 
Română pentru anul 2017; 
    -     referatul nr. 3837/13.12.2017; 
            -  raportul de specialitate nr. 3838/13.12.2017  întocmit de către compartimentul de resort  din 
cadrul aparatului de specialitate  referitoare la necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului local al 
comunei Daia Română pe anul 2017; 
           -  adresa nr. ABG_STZ-20829/07.12.2017  a Adminitrației Județene a Finanțelor Publice Alba; 
     - raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiului local; 
            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. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;   
       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 2017, conform anexei 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. Aprobă rectificarea programului anual de investiții, conform anexei 2, parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 
          Art.3. Se utilizează suma de  88.500 lei din excedentul anilor precedenți, pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

       Art. 4. 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 19.12.2017                                     
         NR. 98                                                           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                 CONTABIL – DELEGAT             CONS. PUȚAN IOAN 
    Contrasemnează                              HĂPRIAN IOANA 
secretar Damian Visalon                 
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                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR   
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
0258/763101, 0258/763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea execuției  bugetului local   la 13 decembrie 2017  

 
             Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
    Luând în considerare: 
    -  raportul de specialitate nr. 3839/13.12.2017, întocmit de către compartimentul 
de resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitoare la necesitatea și oportunitatea 
aprobării execuției  bugetului local   la 13 decembrie 2017; 
  -   art. 20 alin. (1) litera “c”, art. 49 alin. (12),  și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
            -  Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;       
        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 (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 aprobării execuției  bugetului local  
la 13 decembrie 2017; 
 -  raportul de specialitate nr. 3839/13.12.2017, întocmit de către compartimentul de 
resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitoare la necesitatea și oportunitatea 
aprobării execuției  bugetului local  la 13 decembrie 2017 ; 
  -   art. 20 alin. (1) litera “c”, art. 49 alin. (12),  și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
             -  Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;       
       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 . Aprobarea rexecuția  bugetului local  la  13 decembrie 2017  conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     
DAIA ROMÂNĂ 13.12.2017                              Inițiator, 
NR.  66                                  P R I M A R 
 Avizat  secretar,                                                                   HĂPRIAN VISARION 
 Damian Visalon              Contabil,                  
                        Hileagă Nicoleta 
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                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMA 

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

 
PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  13.12.2017; 

 
 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 
programe de dezvoltare economico – financiară, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul Consiliului local al comunei 
Daia Română, a referatului de specialitate nr. 3839/13.12.2017,  întocmit de 
către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și  proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției  bugetului 

local   la 13 decembrie 2017 . 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 13.12.2017 
 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                         Cons. Damian Nicolae 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

                    CONSILIUL LOCAL 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 

tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
                
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

RAPORT  DE AVIZARE 
 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico 
– financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din 
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data 
de 13.12.2017, a luat în discuţie  rapotul de specialitate nr. 
3839/13.12.2017,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuției  bugetului local   la 13 decembrie 2017  întocmit de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
și  proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției  bugetului local   la 13 

decembrie 2017 şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:  
        - art. 20 alin. (1) litera “c”, art. 49 alin. (12),  și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
             -  Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;       
    -art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, modificată şi republicată 
      Comisia de  specialitate  pentru programe de dezvoltare economico – 
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț 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  aprobarea execuției  bugetului local   la 13 decembrie 2017  
şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 

 
DAIA ROMÂNĂ 13.12.2017  
 
 

 
pag. 1 din 1 

DV/DV, ex. 2. I/ A/ 5. 

                        ROMÂNIA 

                    JUDEŢUL ALBA 

 

http://www.primariadaiaromana.ro/


                    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 exerciţiului bugetar la 13.12. 2017 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință extraordinară în 
data de 19.12.2017; 

Luând în dezbatere: 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea exerciţiului bugetar 

la 13.12.2017; 
- raportul de specialitate nr. 3839/13.12.2017 privind aprobarea  execuţiei bugetare la 

13.12.2017 întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

   -  raportul de avizare al comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – 
 financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității,  agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul Consiliului local  al comunei Daia 
Română; 

         Având în vedere prevederile: 
 -  Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

     - art. 49 alin (12) al Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu     
      modificăile ulterioare; 
               -  Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;       
        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) litera „a” şi art. 115 alin. (1) litera „b” din  Legea 
nr.215/2001 privind  administraţia public locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. Aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la 13.12.2017, conform anexei nr. 
1, parte bintegrantă  din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:  
-   Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
-   Primarului comunei Daia Română;  
-   A.J.F.P. ALBA; 
-  Trezoreria Sebeș; 
-   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 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
 Daia Română, 19.12.2017 
  NR. 99 
Președinte de ședință,                                                                                      Contabil ,  
    cons. Puțan Ioan                   Hileagă Nicoleta 
                                           Contrasemnează secretar, 
         Damian Visalon  
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                    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 programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 pentru 
comuna Daia Română, județul Alba 

 
 HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 
  - referatul nr. 3826/13.12.2017 întocmit de către compartimentului de resort din cadrul 

  aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
    Având în vedere prevederile: 
   -  Legii  nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 
   - art. 12  din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
 referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016  
 privind achizițiile publice; 
             -  art. 42 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale; 
   În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr.  
 215/2001,  modificată  şi republicată; 
   În temeiul art. 45  alin (6)  din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei 
 publice locale, propun următorul, 

PROIECT DE HOTARÂRE 

  

  Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba; 
  Luând în considerare: 

   - expunerea de motive a primarului comunei Daia Română din care rezulta necesitatea si  
 oportunitatea adoptarii “Programului anual de achizitii publice- investitii - al comunei Daia Română,  
 judetul Alba, pe anul 2017”; 
    - referatul nr. 3826/13.12.2017 întocmit de către compartimentului de resort din  
 cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

 Având în vedere prevederile: 
  -  Legii  nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 
  - art. 12  din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 
 privind achizițiile publice; 

  -  art. 42 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale; 
     În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. b, 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  Aprobarea  Programului anual de achiziţii publice pe anul 2018 pentru comuna Daia 
Română, județul Alba, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Daia Română. 
         INIȚIATOR, 
DAIA ROMÂNĂ 13.12.2017                                          PRIMAR HĂPRIAN VISARION           

NR. 67 
Avizat secretar  Damian Visalon 
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                    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 
NR. 3841/13.12.2017  

        
        R E F E R A T    

 

privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 pentru 
comuna Daia Română, județul Alba 

 

În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea 
şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru 
planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 
obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.  
 Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate 
transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în 
decursul anului următor.  

Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a ţine cont de:  
- necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
- gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);  
- anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
 După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza 
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate. 
  Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 

- obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;  
- codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
- valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al 
derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
- sursa de finanţare; 
- procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
- data estimată pentru iniţierea procedurii; 
- data estimată pentru atribuirea contractului; 
- modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 
  
 După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări 
asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare 
 

  

 

AIA ROMÂNĂ 13.12.2017       ÎNTOCMIT, 
         secretar Damian Visalon 
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        JUDEŢUL ALBA 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
             P R I M A R 

 
 

PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  13.12.2017; 

 
 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. 3841/13.12.2017, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice 
pentru anul 2018. 

. 

 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  Daia Română 13.12.2017 
 
 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

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

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 13.01.2017, a luat în discuţie  
raportul de specialitate  nr. 150/25.01.2017, întocmit de către compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017 şi  a constatat că 

acestea au ca suport legal prevederile:  

       -  Legii  nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 
   - art. 12  din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – 
cadru din Legea nr. 98/2016   privind achizițiile publice; 
         -  art. 42 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice   
 locale; 

  - art. 36 alin (2) lit. b, 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 aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017   

şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 
 
 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU _____________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2017 
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        JUDEŢUL ALBA 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
             P R I M A R 

 
 

PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  25.01.2017; 

 
 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. 
150/25.01.2017, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017.  
 
 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
  Daia Română 25.01.2017 
 
 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 

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

R A P O R T 
  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 25.01.2017, a luat în discuţie  raportul de 
specialitate  nr. 150/25.01.2017, întocmit de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 
2017 şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:  

       -  Legii  nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 
   - art. 12  din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016   privind achizițiile publice; 
         -  art. 42 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 
   locale; 

  - art. 36 alin (2) lit. b, 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 aprobarea programului 
anual de achiziții publice pentru anul 2017 şi  propune Consiliului local, 
adoptarea unei hotărârii în acest  sens. 

 

COMISIA:     TRIAN NICOLAE_______________________ 
   ISPAS NICOLAE _______________________ 
   SCHEAU TEODOR _____________________ 

     BIȘBOACĂ ANA _______________________ 
     MOLDOVAN SILVIU-MIHAI ______________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2017  
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                    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 “Programului anual de achizitii publice- investitii- al comunei 
Daia Română, judetul Alba, pe anul 2018” 

 

  Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară în ziua 
de 19.12.2017; 
  Luând în considerare: 
 

   - expunerea de motive a primarului comunei Daia Română din care rezulta necesitatea si  
 oportunitatea adoptarii “Programului anual de achizitii publice- investitii - al comunei Daia Română,  
 judetul Alba, pe anul 2018”; 
    - referatul nr. 3841/13.12.2017 întocmit de către compartimentului de resort din cadrul  
 aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

  - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul Consilioului local al 
comunei Daia Română; 
 

 Având în vedere prevederile: 
 -  Legii  nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 
 - art. 12  din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 
 privind achizițiile publice; 

 -  art. 42 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale; 
     În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. b, 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  Programul anual de achiziţii publice pe anul 2018 pentru comuna Daia 
Română, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Daia Română. 
  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată; 

 Institutia Prefectului – judetul Alba;’ 

 Compartimentul financiar – contabil; 

 Primarul comunei; 
 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 19.12.2017                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                          CONS. PUȚAN IOAN 
NR. 100     
                Contrasemnează 

                      secretar  Damian Visalon 
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