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

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa de îndată a Consiliului local al
comunei Daia Română din ziua de 09.01.2017
Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă

de îndată în ziua de 09.01.2017;

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 PUȚAN IOAN;
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:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă ca dl consilier ISPAS NICOLAE, să îndeplinească funcţia de
preşedinte de şedinţă la şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Daia Română din
ziua de 09.01.2017.
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 13 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 09.01.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. ISPAS NICOLAE

NR. 1
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 3. /I /A / 5.
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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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de zi

pentru şedinţa ordinară din ziua de 09.01.2017
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă de îndată în ziua
de 09.01.2017;
Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa de îndatăă a Consiliului local din
data de 09.01.2017;
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,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi la şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Daia
Română din ziua de 09.01.2017, ca fiind următoarea:

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 444.500,62 lei;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. 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 09.01.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. ISPAS NICOLAE

NR. 2
Contrasemnează

Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 3. /I /A / 5.
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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 acoperirii definitive din excedentul bugetar a deficitului secţiunii de
dezvoltare
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare:
- raportul de specialitate nr. 21/09.01.2017 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate;
Având în vedere prevederile:
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- pct. 5. 13. 3 lit b) din Anexa 1 la Ordinul nr. 2.890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016;
În baza dispoziţiilor art. 36 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 aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetar a deficitului secţiunii de dezvoltare ;
- raportul de specialitate nr. 21/09.01.2017 întocmit de către compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate;
Având în vedere prevederile:
- Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completărileulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- pct. 5. 13. 3 lit b) din Anexa 1 la Ordinul nr. 2.890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016;
În baza dispoziţiilor art. 36 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 publică locală, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de
dezvoltare, în sumă de 444.500,62 lei.
Art. 2 Prezanta hotarare se va comunica la:
 Institutia Prefectului - judetul Alba ;
 Agenţia Județenă a a Finanţelor Publice Alba ;
 Trezoreria Sebeș ;
 Primarul comunei Daia Română ;
 Compartimentul financiar – contabil ;
 Un exemplar la dosar.
DAIA ROMÂNĂ 09.01.2017
NR. 1
PRIMAR,
CONTABIL DELEGAT
HĂPRIAN VISARION
Aviuzat pentru legalitate,
HĂPRIAN IOANA – MARIANA
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. 0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

Raport de specialitate nr. 21/09.01.2017
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentului bugetului local al UATC Daia
Romana a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 444.500,62 lei
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006- Legea finanţelor publice locale și
pct.5.13.3 lit b) din Anexa 1 la Ordinul nr. 2.890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016,
La inițiativa domnului primar
Vă supun atenției necesitatea aprobării până la data de 09 ianuarie 2017 prin hotărâre
a consiliului local a acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii dezvoltare în sumă de 444.500,62 lei.

Contabil delegat,
Hăprian Ioana - Mariana

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 09.01.2017;
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. 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 referatul nr. 21/09.01.2017, întocmit de către compartimentul de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de
hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă de 444.500,62 lei.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 09.01.2017
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1
Cons. Damian Nicolae

DV/DV ex. 2. I/ A/ 5.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

RAPORT
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
09.01.2017, a luat în discuţie referatul nr. 21/09.01.2017, întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi
proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă de 444.500,62 lei şi a constatat că
acestea au ca suport legal prevederile:
- Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- pct. 5. 13. 3 lit b) din Anexa 1 la Ordinul nr. 2.890/21.12.2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016;
- art. 36 aliniat (4) litera “a” 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 acoperirea definitivă din excedentul
bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă de 6.423,83 lei, şi
propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest sens.
COMISIA:

DAMIAN NICOLAE____________________
VOINA MARIUS ______________________
PUŢAN IOAN ________________________
CIUCA CONSTANTIN __________________
SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU _____________

DAIA ROMÂNĂ 09.01.2017
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COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar a deficitului
secţiunii de dezvoltare
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă de îndată în

ziua de 09.01.2017;
Luând în dezbatere:
 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetar a deficitului secţiunii de dezvoltare;
 raportul de specialitate nr. 21/09.01.2017 întocmit de către compartimentul de
resort din cadrul aparatului de specialitate;
- raportul de avizare al 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:
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- pct. 5. 13. 3 lit b) din Anexa 1 la Ordinul nr. 2.890/21.12.2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016;
În baza dispoziţiilor art. 36 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 publică locală, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de
dezvoltare, în sumă de 444.500,62 lei.
Art. 2 Prezanta hotarare se va comunica la: Institutia Prefectului - judetul Alba , Agenţia
Județenă a Finanţelor Publice Alba, Trezoreria Sebeș, Primarul comunei Daia Română,
Compartimentul 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 09.01.2017
NR. 3
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. ISPAS NICOLAE
CONTABIL – DELEGAT,
HĂPRIAN IOANA - MARIANA
Contrasemnează

secretar Damian Visalon
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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

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Daia Română din ziua de 31.01.2017
Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă
ordinară în ziua de 31.01.2017;
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 ISPAS NICOLAE;
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:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă ca dl consilier MOLDOVAN SILVIU-MIHAI, să îndeplinească funcţia
de preşedinte de şedinţă la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română
din ziua de 31.01.2017.
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 13 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 31.01.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. MOLDOVAN SILVIU MIHAI

NR. 4
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din ziua de 31.01.2017
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
31.01.2017;
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 data de
31.01.2017;
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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă ordinea de zi la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română
din ziua de 31.01.2017, ca fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al Hotărârii nr. 44/2016 a Consiliului local al
comunei Daia Română, privind acordarea unui mandat special Domnului primar Hăprian Visarion,
reprezentantul Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/2016, privind predarea către Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţ ională de Investiţ ii “C.N.I.” S.A., a
amplasamentului scoala, anexe, curti constructii, teren arabil si asigurarea conditiilor in vederea
executării obiectivului de investiţ ii “CONSTRUIRE SALA DE SPORT TIP”;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor și valorilor din administrarea
Consiliului local;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Proiect bde hotărâre privind aprobare taxe închiriere spații cu altă destinație decât locuințe
din administrarea Consiliului local;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru anul 2017;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu
handicap pentru anul 2017; Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
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 31.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NR. 5
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
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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 completarea art. 1 al Hotărârii nr. 44/2016 a Consiliului local al comunei
Daia Română, privind acordarea unui mandat special Domnului primar Hăprian
Visarion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea
generală a Asociației ,,Apa Alba"
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară în ziua
de 31.01.2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Rapoartul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Daia Română;
- raportul de avizare al 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;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Prevederile art. 16, alin. (3), lit. c) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de
dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba".
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Art. 1 al Hotărârii nr. 44/2016 a Consiliului local al comunei Daia Română, se modifică și va
avea următorul cuprins: ”Art. 1. Se aprobă Strategia de tarifare pentru serviciile de apă uzată și se

acordă mandat special Domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului Local al
comunei Daia Română, în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa
Alba", să voteze Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de
Operatorul Regional S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022, prezentată în
tabelul următor:

Strategia de Tarif inițial
2017
2018
2019
2020
2021
2022
tarifare
(RON/m3)*
Apă
3,01
3,75%
3,75%
3,00%
3,00%
3,00%
7,00%
Apă uzată
2,86
3,75%
3,75%
3,00%
3,00%
3,00%
13,50%
* Tarif fără TVA
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică :
 Instituției Prefectului - județul Alba, Asociației Apa Alba, compartimentului 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 31.01.2017
NR. 6
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI

Contrasemnează
secretar Damian Visalon
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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

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 62/2016, 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 3/25.01.2017 a Primarului comunei Daia Romana;
- Raportul de specialitate nr. 146/25.01.2017 intocmit de catre 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;
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 (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Titlul hotărârii se va modifica și va fi: ” HOTĂRÂRE privind predarea către
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului - teren - si asigurarea conditiilor in vederea
executării obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE SALA DE SPORT TIP”
Art. 2. Art. 1 al Hotărârii nr. 62/25.11.2016, se modifică și va avea următorul cuprins: ”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 – în suprafață
de 2.800 mp., din totalul de 13.020, situat in localitatea Daia Romana, nr. 649 A, judetul Alba si
aflat in aflat în proprietatea comunei Daia Romana, identificat potrivit Cartii funciare nr. CF. nr.
71808, nr. cadastral 71808, 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. 3. 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 13 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 31.01.2017
NR. 7
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează secretar,
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI
Damian Visalon
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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

HOTĂRÂRE
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 31.01.2017;
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. 144/25.01.2017 întocmit de către compartimentele 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,
HOTĂRÂŞTE:
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;
- 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 31.01.2017
NR. 8

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI

Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă
destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru
anul 2017
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 31.01.2017;
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 dee specialitate nr. 147/25.01.2017 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,

HOTĂRĂŞTE
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 2017, taxe ce vor constitui limită minimă pentru plecarea la licitaţie, după
cum urmează:
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1. spaţiul folosit de
ROMTELECOM: 4,5 EURO/m2/lună;
2. spaţiul folosit de poştă: 4,5 EURO/m2/lună;
3. spaţiile de jos de la dispensarul uman: 0,75 EURO/m2/lună;
4. spaţiile de sus de la dispensarul uman: 0,75 EURO/m2/lună;
5. spațiul unde este amplasat A.T.M. 12,5 EURO/mp./lună.
Art. 2. Contractele de închiriere la spațiile de la dispensarul uman, vor avea
valabilitatea de 5 ani, începând cu data încheierii acestora, 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 13 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI

NR. 9
Contrasemnează
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.com Web: www.primariadaiaromana.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Daia Română, pentru anul 2017

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare:
- referatul nr. 148/25.01.2017, privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru
anul 2017, 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 2015;
- referatul nr. 148/25.01.2017, privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru
anul 2017, 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 2017.
Art 2. Aprobarea statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Daia Română pentru anul 2017
.
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2017
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION
NR. 6.
Avizat pentru legalitate
Secretar com. Daia Română
Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Nr. 148/25.01.2017

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 25.01.2017
ÎNTOCMIT
secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

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 referatului înregistrat sub nr.
148/25.01.2017, 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 2017.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 25.01.2017
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
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 25.01.2017, a luat în discuţie referatul
nr.
148/25.01.2017, 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 2017 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 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 OTĂRÂRE
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 2017

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 31.01.2017;
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 2017
- referatul nr. 148/25.01.2017, privind aprobarea organizării şi statului de funcţii
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru anul 2017,
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,
HOTĂ RĂŞTE
Art. 1. Aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Daia

Română pentru anul 2017, 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 2017, 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 31.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI
NR. 10
Contrasemnează
secretar com. Daia Română
Damian Visalon
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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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2017
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 31.01.2017;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2014;
- referatul nr. 149/25.01.2017 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă un număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru
anul 2017;
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 31.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI
NR. 11
Contrasemnează
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.com Web:www.primariadaiaromana.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017 pentru
comuna Daia Română, județul Alba
HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare:
- referatul nr. 150/25.01.2017 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. 150/25.01.2017 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 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 25.01.2017
PRIMAR HĂPRIAN VISARION
NR. 8
Avizat secretar Damian Visalon
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PRIMAR
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NR. 150/25.01.2017

REFERAT
privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017 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
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
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. 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. 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
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
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

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 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 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 _____________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
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
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
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___
RAPORT
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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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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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea “Programului anual de achizitii publice- investitii- al comunei
Daia Română, judetul Alba, pe anul 2017”

Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară în ziua
de 31.01.2017;
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 2017”;
- referatul nr. 150/25.01.2017 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă Programul anual de achiziţii publice pe anul 2017 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;
Primarului comunei Daia Română;

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 31.01.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. MOLDOVAN SILVIU-MIHAI
NR. 12
Contrasemnează
secretar Damian Visalon
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