
 
        

 

 

                      ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL ALBA 
                      COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

                      PRIMAR   
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în 
şedinţă extraordinară   în ziua de 27 aprilie 2017 

            Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (2) 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  extraordinară, Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, 
în ziua de 27.04.2018  la ora 19,00  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 2018; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exerciţiului bugetar la 31.12.2017;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea exrcițiului bugetar la trim. I 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi 
utilajele care deservesc Comuna Daia Română; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

5.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului - teren -  și asigurarea conditiilor in 

vederea executării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

      6. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație tehnică pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE 
ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor 

de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Daia Română; 
Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea 
actiității de audit public intern; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 9. Probleme curente. 
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată:   Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, un exemplar la 

dosar. 
DAIA  ROMÂNĂ  23.04.2018 

Nr. 58 
                                                     PRIMAR, 

              HĂPRIAN VISARION 
                           Avizat pentru legalitate, 
                          secretar Damian Visalon 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
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C O N V O C A T O R 

 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (2) și (3) 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 27.04.2018  ora 19,00 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 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exerciţiului bugetar la 31.12.2017;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea exrcițiului bugetar la trim. I 2018; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi 

utilajele care deservesc Comuna Daia Română; 
Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

5.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului - teren -  și asigurarea conditiilor in 
vederea executării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 
Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

          6. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație tehnică pentru obiectivul de investiții 

“CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 
Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor 
de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Daia Română; 
Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea 

actiității de audit public intern; 
Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 9. 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  23.04.2018                          PRIMAR, 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 

326, tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

  
 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 extraordinară  a 
Consiliului local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 27.04.2018 ora 19,00, 
în sala de şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget local pentru anul 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exerciţiului bugetar la 31.12.2017;  

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea exrcițiului bugetar la trim. I 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru 
vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia Română; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
5.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului - teren -  și asigurarea 
conditiilor in vederea executării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU 
CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
          6. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație tehnică pentru obiectivul de investiții 
“CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, 
JUDEȚUL ALBA”; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Daia Română; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și 
exercitarea actiității de audit public intern; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 9. Probleme curente. 

   
 DAIA  ROMÂNĂ  23.04.2018      

 

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

 
încheiat astăzi 23.04.2018 

  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 rectificare buget local pentru 
anul 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea exerciţiului bugetar 
la 31.12.2017;   
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea exrcițiului bugetar 
la trim. I 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului maxim 
lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia Română; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A., a amplasamentului - teren -  și asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului 
de investiţii “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA 
DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobare documentație tehnică 
pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA 
ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
HCL nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului de 
cooperare privind organizarea și exercitarea actiității de audit public intern; 
 -  dispoziţia nr. 58/23.04.2018 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
convocarea  consiliului local în şedinţă extraordinară   în ziua de  27.04.2018, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget local pentru anul 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exerciţiului bugetar la 31.12.2017;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea exrcițiului bugetar la trim. I 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
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 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi 
pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia Română; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
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5.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului 
- teren -  și asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE 
ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL 
ALBA”; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
          6. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație tehnică pentru obiectivul de 
investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA 
ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2017 privind 
stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și 
exercitarea actiității de audit public intern; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 9. Probleme curente. 
   
 
 
 DAIA  ROMÂNĂ  23.04.2018 
 
 
 
     
 

           P R I M A R                                              SECRETAR                       
       HĂPRIAN VISARION                                             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. 

0258/763101, 0258/763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

  
 

 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 
extraordinară  a consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 27.04.2018, prezenţa 
domnilor consilieri a fost următoarea: 

 
 

      P R E Z E N Ţ I                        ABSENŢI___       
 1.   Puţan Ioan 
 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. Bișboacă Ana 

         12.  Scheau Teodor 
         13.  Moldovan Silviu – Mihai   

 
                   
                                              
 
              Secretar 
                 Damian Visalon              Daia Română 
                           27.04.2018 
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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 

 
HOTARÂRE 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  extraordinară  a Consiliului local al comunei 

Daia Română din ziua de 27.04.2018 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
extraordinară   în ziua de 27.04.2018; 
  
  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 TRIAN 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: 
 

            H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.1. Se aprobă ca dl. consilier VOINA MARIUS, să îndeplinească funcţia de preşedinte de 
şedinţă la şedinţa extraordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 27.04.2018. 
 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 27.04.2018                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                  CONS. VOINA MARIUS 

 NR.  18 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de zi 
pentru şedinţa extraordinară  din ziua de 27.04.2018 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 27.04.2018; 
Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba referitoare 

la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local din data de 27.04.2018; 
În baza dispoziţiilor art. 43 aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

modificată şi republicată; 

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

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

ziua de 27.04.2018, ca fiind următoarea: 

PROIECT AL  ORDINII DE ZI 
  1.  Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget local pentru anul 2018; 

      Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exerciţiului bugetar la 31.12.2017;  

      Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea exrcițiului bugetar la trim. I 2018; 

      Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele 
care deservesc Comuna Daia Română;  Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

5.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului - teren -  și asigurarea conditiilor in vederea 

executării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA 

ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”;   Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
          6. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație tehnică pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE ȘI 

DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”; 
  Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază  

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia 
Română;     Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea actiității de 
audit public intern; 

  Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 9. Proiect de hotărâre privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova; 

      Inițiator: consilier Moldovan Silviu-Mihai 

 10. 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 27.04.2018                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR.  19                                                     CONS. VOINA MARIUS 

                                   Contrasemnează 
                             Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Daia Română 
pentru anul 2018 

 
             Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 
         Luând în considerare: 
   -  raportul  de specialitate nr. 1498/23.04.2018, 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 2018; 
          - referatul întocmit  de domnul Puțan Ioan - consilier în cadrul compartimentului registrul 
agricol, cadastru, achiziții publice, înregistrat cu nr. 1513/23.04.2018; 
 -  adresa nr. 671/2018 și referatul de specialitate întocmite de către Școala Gimnazială Daia 
Română; 
 
   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. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;   
        
  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 2018; 
         -  raportul  de specialitate nr. 1498/23.04.2018, 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 2018; 
          - referatul întocmit  de domnul Puțan Ioan - consilier în cadrul compartimentului registrul 
agricol, cadastru, achiziții publice, înregistrat cu nr. 1513/23.04.2018; 
 -  adresa nr. 671/2018 și referatul de specialitate întocmite de către Școala Gimnazială Daia 
Română; 
  
   Având în vedere prevederile: 

– art. 19 alin. (2),  art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 
–  
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privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
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            -  Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;   
      
 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 local al comunei Daia Română, județul Alba pe anul 
2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Aprobarea utilizării din excedent a sumei de 171,90 mii lei, pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
 Art. 3. Aprobarea  modificării programului anual de investiții pentru anul 2018, conform 
anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

– Instituției Prefectului – județul Alba; 
– Trezoreria Sebeș; 
– A.J.F.P. Alba; 
– Compartimentului financiar – contabil; 
– Primarului comunei Daia Română; 
– Un exemplar la dosar. 

 
    DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018   

 
 
                                  Inițiator, 
NR.  12                                     P R I M A R 

                       HĂPRIAN VISARION 
                    Contabil delegat,            
                          Hăprian Ioana - Mariana 
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Raport de specialitate nr. 1498/23.04.2018 

privind modificarea  nr.1 

 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

  

  

Având în vedere: 

 - prevederile Legii nr.2/2018- Legea bugetului de stat pe anul 2018 

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

completările ulterioare; 

  

La propunerea domnului primar, 

Vă supun atenției modificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, dupa cum urmeaza ( 

A SE VEDEA ANEXA 1). 

  

                                                                                             Contabil delegat 

                                                                                              Haprian Ioana 
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1498/23.04.2018 

  

RAPORT 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DAIA ROMANA 

  

  

        Bugetul local al comunei Daia Romana,pentru anul 2018 a fost aprobat prin HCL nr.11/2018. 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,alin2,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. 

         Analizand 

Executia bugetara la data de 31.03.2018  s–a constatat faptul ca au fost incasate venituri 

propii  cu o valoare mai mare decat prevederile bugetare la trim I la indicatori de venituri 

070101-Imp. pe cladiri persoane fizice, 070201-Impozit pe teren persoane fizice, 160201-

Imp.pe mijloacele de transport auto personae fizice. Prin urmare  se majoreaza bugetul local 

pentru anul 2018 la partea  de venituri cu valoarea totala de 100,00  mii lei. 

La partea de cheltuieli, analizand referatele  intocmite de catre personalul de specialitate de 

la compartimentele  achizitii, resurse umane din cadrul primariei si din partea ordonatorului 

tertiar-Scoala Gimnaziala Daia Romana,  bugetul local se modifica,  dupa cum urmeaza: 

  

1. Ca urmare a Contractul de finantare semnat intre AFIR si Comuna Daia Romana cu nr. 

C1920074X212770100896/10.04.2018,  pentru  realizarea  proiectul Construire capela mortuara si 

imprejmuire Comuna Daia Romana  cu o valoare totala a investitiei  de 643,6 mii lei(657,5 mii lei-

13,9-studiu de fezabilitate realizat in anul 2017). Din valoarea totatla a investitiei 284,2 mii lei 

reprezinta finantare externa nerambursabila-indicator venitueri 480402  iar 359,4 mii lei contributia 

financiara a comunei. De asemenea , intrucat  in  bugetul initial, luand act de programul anual de 

investitii, contributia financiara a  comunei pentru cofinantarea investitiei a fost prevazuta la Titlul 

70-Cheltuieli de capital, in suma de 300,00 mii lei,se impune trasferul creditelor bugetare in valoare 

initiala de 300,00 de la Titlul 70-Cheltuieli de capital   la Titlul 58-Proiecte FEADR., precum si 

majorarea creditelor bugetare in suma de 59,4 mii lei  pentru acoperirea integrala a partii de 

cofinantare suportata de catre Comuna Daia Romana.   In conformitate cu art.58 alin(3) al Legii 

273/2006-privind finanţele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare, majorarea 

creditelor bugetare mentionate se suporta din excedentul bugetului local. 
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 Pentru  solicitarea  avansului aferent acestei investitii este necesara  suma de 3, 00 mii  lei 

pentru plata comisionului aferent Fondului de garantare a creditului rural.Credite se vor 

evidentia la cap. 67.02-Cultura, subcap. 670206-Servicii religioase, Titul 20-Bunuri si servicii. 

2.      Referatul  de specialitate cu nr. ________, intocmit de catre inspector Hileaga 

Nicoleta     privind modificarea coeficientului de salarizare al d-l Cibu Gheorghe- referent 

camin pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile pana la finele anului 2018 se majoreaza 

credite bugetare la cap. 67.02-Cultura , Titul 10-Cheltuieli de personal cu suma de 10, 00 mii 

lei. 

  

3.       Adresa nr. 671/24.04.2018 si Referatul de specialitate intocmit  de Scoala Gimnaziala Daia 

Romana  privind necesitatea alocarii din bugetul local a sumei de 4,00  mii lei necesari 

pentru realizarea unui site al scolii, se majoreaza credite bugetare la cap. 65.02-Invatamant, 

Titul 71-Cheltuieli de capital  cu suma de 4,00 mii  lei. 

  

4.      Pentru acoperirea cheltuielilor referitoare la colectare,transfer si eliminare deseuri 

reziduale ,  servicii BACK-UP Online, avize,verificare stingatoare  si alte bunuri si servicii 

pentru care nu au fost prevazute si alocate credite in bugetul initial, in functie de referatele 

de necesitate intocmite se aloca credite la cap. 51.02-Autoritati executive 7,5  mii lei, 67.02-

Cultura 0,5 mii  lei, 74.02-Protectia mediului 35,00 mii lei, 70.02-Gospodarire comunala 

40,00 mii  lei 

  

5   Referatul de necesitate intocmit de consilier Putan Ioan cu nr. 1513/25.04.2018 privind 

alocarea de sume necesare pt investitia Construire si dotare Centru Cultural in sat Daia Romana, se 

majoreaza creditele bugetare la Cap. 67.02, Titlul 70-Cheltuieli de capital  cu suma de 112,5  mii lei. 

Cheltuielile aferente investitiei vor fi suportate din excedentul bugetului local. 

  

  

6.      Lista  obiectivelor de investitii aferenta anului 2018 se va modifica prin introducerea 

acestor noi obiective. 

  

  

  

          Intocmit, 

Contabil delegat Haprian Ioana 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMÂNĂ  



     Nr. 671/23.04.2018 

  

                           

  

CĂTRE, 

                        CONSILIUL LOCAL ŞI INSTITUŢIA PRIMĂRIEI COMUNA DAIA 

ROMÂNĂ 

  

  

           Subsemnata, Schiau Elena, director al Scolii Gimnaziale Daia Romana, 

solicit prin prezenta ca in calitatea dumneavoastra de ordonator de credite sa ne 

asigurati suma de 4000 lei necesara pentru realizarea site-ului Scolii Gimnaziale 

Daia Romana. 

  

  

  

DIRECTOR, 

Prof. inv. primar Schiau Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOALA  GIMNAZIALA 



 

DAIA ROMANA 

                                                                                     R E F E R A T         676/25.04.2018 

           privind rectificarea bugetului local al Scolii Gimnaziale Daia Romana-25.04.2018 

                     In urma analizei bugetului pe anul 2018, in temeiul  art. 49 alin.(5) si  (6) din Legea 

273/2006-privind finantele publice locale –publicata in MO nr.618/18 iulie 2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare coroborat cu  prevederile  art. 63 alin. (1) lit.”c” si alin.(4) lit.”a” din Legea 

215/2001 privind administratia publica locala – modificata si  republicata in MO  nr.123/20 febr.2007 , 

              Va rugam sa ne  aprobati rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Daia Romana, dupa cum urmeaza: 

SPECIFICARE CONT   TRIM II 

CAP. 

65.02 

65.02.03.01 65.02.03.02 65.02.04.01 

Total cheltuieli           

Bunuri si servicii 20         

Apa, canal, salubritate 200104         

Transport 200107         

Posta, telecomunicatii, 

radio, tv, internet 

200108         

Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si 

functionare 

200130         

Reparatii curente 2002         

Alte obiecte de inventar 200530         

Pregatire profesionala 2013         

Active nefinanciare 71 +4.00     +4.00 

Alte active fixe 71.01.30 +4.00     +4.00 

                                                                                   

 

 

 

 

 

               INTOCMIT, 

                                                                            CONTABIL  STINEA ANELA 

 

 

 

 

 

 

                   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  23.04.2018; 

 
 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 rapoartelor de specialitate nr. 
1498/23.04.2018 și respectiv 1513/23.04.2018,  întocmite de către compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, adresa nr. 671/2018 și 
referatul de specialitate din cadrul Școlii Gimnaziale Daia Română precum  și  
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2018. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 23.04.2018 

 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                             Cons. Damian Nicolae 
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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 
23.04.2018, a luat în discuţie  rapoartele de specialitate nr. 1498/23.04.2018 și 
respectiv 1513/23.04.2018,  întocmite de către compartimentele de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, adresa nr. 671/2018 și referatul de 
specialitate din cadrul Școlii Gimnaziale Daia Română precum  și  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2018 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. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;   

       -   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 2018  şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 
27.04.2018; 
  -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a Daia Română 
pentru anul 2018; 
           -  raportul  de specialitate nr. 1498/23.04.2018, 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 2018; 
          - referatul întocmit  de domnul Puțan Ioan - consilier în cadrul compartimentului registrul agricol, 
cadastru, achiziții publice, înregistrat cu nr. 1513/23.04.2018; 
 -  adresa nr. 671/2018 și referatul de specialitate întocmite de către Școala Gimnazială Daia Română; 
 - 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: 
   -   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. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;   

        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. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Daia Română, județul Alba pe anul 2018, 
conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă utilizarea din excedent a sume de 171,90 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare; 
 Art. 3. Se aprobă modificarea programului anual de investiții pentru anul 2018, conform anexei nr. 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

– Instituției Prefectului – județul Alba, Trezoreria Sebeș, A.J.F.P. Alba, Compartimentului financiar – 
contabil din cadrul aparatului de specvialitate, 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 27.04.2018                                   
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                        CONS. VOINA MARIUS 

NR.  20 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru anul 2017 

          HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
            Luând în considerare: 
                 Raportul de specialitate nr. 1500 din 23.04.2018 privind  necesitatea aprobării        contului 
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de       încheiere a execuției bugetare pentru anul 2016, întocmit de compartimentul de        resort  din 
cadrul  aparatului de specialitate; 
            Având în vedere prevederile: 
                -  art. 27 şi 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările              şi          completările ulterioare; 
                - art. 57 din Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; 
              art. 20 alin. (1) litera „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice          locale; 
       - Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobată prin 
Ordinul nr. 191/2017 al Ministrului  Finanţelor Publice; 
            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia 
public locală, modificată şi republicată; 
            În temeiul art. 45 aliniat (6) din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia public locală, 
modificată şi republicată,  propun următorul: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
          Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
            Luând în dezbatere: 
      -   expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pentru anul 2017; 
            Raportul de specialitate nr. 1500 din 23.04.2018 privind  necesitatea aprobării        contului 
de       încheiere a execuției bugetare pentru anul 2017, întocmit de compartimentul de   resort  din 
cadrul          aparatului de specialitate; 
            Având în vedere prevederile: 
           -  art. 27 şi 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările   şi          completările ulterioare; 
           - art. 57 din Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; 
          -  art. 20 alin. (1) litera „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice          locale; 
         - Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul nr. 3244/2017 al Ministrului  Finanţelor Publice; 
            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia 
public locală, modificată şi republicată; 
            În temeiul art. 45 aliniat (6) din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia public locală, 
modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
            Art. Unic. Aprobarea contului  de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2017, conform 
anexelor 1 și 2 din prezentul proiect de hotărâre. 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
    NR. 13                                                                                           P R I M A R        
                 CONTABIL – DELEGAT,                                             HĂPRIAN VISARION                              
           HĂPRIAN IOANA 
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        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 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 raportul  de specialitate  nr. 1500/23.04.2018, privind închiderea conturilor 
contabile şi depunerea situaţiilor financiare  privind execuţia bugetară, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea exerciţiului bugetar pentru anul 2017. 
. 
  
        Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

                
  
  
Daia Română 23.04.2018 
  
  
                PRIMAR                                                SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                                       Damian Visalon 
  
  
 
 
 
 
  

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                                              Cons. Damian Nicolae 
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  Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – 
finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia 
Română, întrunită în şedinţă în data de 23.04.2018, a luat în discuţie  raportul  de 
specialitate  nr. 1500/23.04.2018, privind închiderea conturilor contabile şi depunerea 
situaţiilor financiare  privind execuţia bugetară, întocmit de către compartimentele de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
exerciţiului bugetar pentru anul 2017  şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 
-          Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată – art. 28 şi 29; 
-         Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare – art. 56 alin. (1); 
       -  Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului     2017, 

aprobată prin Ordinul nr. 3244/2017 al Ministrului  Finanţelor Publice; 
            -  art. 36 alin. (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 aprobarea exerciţiului bugetar 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 23.04.2018 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  la 31.12.2017 

          Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 
27.04.2018; 
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          Luând în dezbatere: 
          -   expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pentru anul 2017; 
           -  raportul de specialitate nr. 1500 din 23.04.2018 privind  necesitatea aprobării    contului 
de   încheiere a execuției bugetare pentru anul 2017, întocmit de 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; 
          Având în vedere prevederile: 
                -  art. 27 şi 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările    
   şi completările ulterioare; 
                - art. 57 din Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările   
   ulterioare; 
              art. 20 alin. (1) litera „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
       - Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobată prin 
Ordinul nr. 3244/2017 al Ministrului  Finanţelor Publice; 
          În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia 
public locală, 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 contului  de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2017, conform anexelor 1 
și 2 din prezenta hotărâre. 
          Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, 
Primarului comunei Daia Română, compartimentului financiar – contabil, un exemplar la dosar. 
 
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din numărul 
consilierilor prezenţi.                
 
DAIA ROMÂNĂ 27.04.2018                                                         
 
       NR. 21                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    
                                                                                  CONS. VOINHA MARIUS 
                                       
              Contrasemnează, 
         secretar  Damian Visalon 
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          ROMÂNIA 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

             privind aprobarea exerciţiului bugetar la trimestrul I al anului  2018 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba 
Luând în considerare: 
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 raportul de specialitate nr. 1499/23.04.2018 privind aprobarea  execuţiei bugetare 
trimestriale  întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

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 bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 

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

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere: 
      -   expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea exerciţiului bugetar la 
trimestrul I al anului  2018; 

   -  raportul de specialitate nr. 1499/23.04.2018 privind aprobarea  execuţiei bugetare 
trimestriale  întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

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 bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia public locală, 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 trimestrul I al anului 2018, 
conform anexei nr. 1, parte integrantă  din prezenta  hotărâre. 
 Daia Română, 23.04.2018 
  NR. 14 
 
                      Inițiator,                                                               Contabil delegat, 
             Primar Hăprian Visarion                 Hăprian Ioana 
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PROCES  -  VERBAL 
  

încheiat astăzi  23.04.2018 
 
 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 
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 raportul  de specialitate  nr. 
1499/23.04.2018, privind aprobare execuție bugetară la trimestrul I 2018, 
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobare execuție 
bugetară la trimestrul I 2018. 
. Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

   
Daia Română 23.04.2018 
  
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                         Cons. Damian Nicolae 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.primariadaiaromana.ro/


     

 

                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

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

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

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 
23.04.2018, a luat în discuţie  raportul  de specialitate  nr. 1499/23.04.2018, 
privind aprobare execuție bugetară la trimestrul I 2018, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind aprobare execuție bugetară la trimestrul I 2018  şi  
a constatat că acestea au ca suport legal 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 bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
      -   art. 36 alin. (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 
aprobarea exerciţiului bugetar pentru trimestrul I 2018 şi  propune Consiliului 
local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 

COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 

   SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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H O T Ă R Â R E 
  privind aprobarea exerciţiului bugetar la trimestrul I al anului  2018 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință de 
ordinară în ziua de 27.04.2018; 

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

bugetar pentru trimestrul I al anului  2018; 
   -  raportul de specialitate nr. 1499/23.04.2018 privind aprobarea  execuţiei 
bugetare trimestriale  întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
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 bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
          În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) litera „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia public locală, 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 trimestrul I al anului   
2018, conform anexei nr. 1, parte integrantă  din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 
-   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, 27.04.2018 
  NR. 22 
           Președinte de ședință,                                                
        CONS. VOINA MARIUS 
  
              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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro   
                                             EXPUNERE DE MOTIVE  

  

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi 
utilajele care deservesc Comuna Daia Română 

  Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba; 
 Luând în considerare: 
 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1494/23.04.2018 întocmit de către 
compartimentul de  resort din cadrul aparatului de specialitate; 

Avand in vedere prevederile : 
       - art. 1 alin. (1), (2) și (5) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
 pentru  autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, modificata si completata prin 
Legea  nr. 258/2015; 

În baza prevederilor art. 36 alin. 1 si 2, lit. (b) şi (d), alin. 4 lit. (a) şi alin. 6 lit. (a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul 

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

            -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului maxim 
 lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia Română; 

  - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1494/23.04.2018 întocmit de către 
compartimentul de  resort din cadrul aparatului de specialitate; 

Avand in vedere prevederile: 
       - art. 1 alin. (1), (2) și (5) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
 pentru  autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, modificata si completata prin 
Legea  nr. 258/2015; 

În baza prevederilor art. 36 alin. 1 si 2, lit. (b) şi (d), alin. 4 lit. (a) şi alin. 6 lit. (a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 
 Art.1 – Aprobarea nivelului maxim al consumului de carburanţi pentru vehiculele şi 
utilajele care deservesc Comuna Daia Română, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Orice depăşire a consumului prevăzută în anexa la prezenta hotărâre poate fi 
aprobată prin hotărâre a Consiliului Local, numai pe bază de referat de necesitate al 
viceprimarului, avizat de ordonatorul principal de credite şi compartimentul financiar – 
contabil. 

DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018          P R I M A R 
                       HĂPRIAN VISARION 
NR. 15           
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NR. 1494/23.04.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea consumului maxim lunar de 
carburanţi pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia Română 

 
 

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre nr. 38/2017 constă în 
prevederile articolului 1, alin. (1), (2) și (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice, alineatul (5) fiind  introdus prin Legea nr. 258/5.11.2015, privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 : 
"Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura 
celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv 
hotărâre a consiliului judeţean." 

In ce priveste normativele de cheltuieli cu carburantii, până în prezent, nu au 
fost stabilite cote maxime de carburanți pentru toate vehiculele și utilajele ce 
deservesc comuna Daia Română. 

Prin modificarea adusă de Legea nr. 258/2015 s-a eliminat în totalitate Anexa 
nr. 3 din OG nr. 80/2001, care cuprindea normative de cheltuieli privind dotarea cu 
autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, lăsând această prerogativă la nivelul 
consiliilor locale. Analizând numeroasele activităţi şi servicii transferate în competenţa 
autorităţilor administraţiei publice locale în ultimii ani, prin descentralizare, se poate 
constata în mod obiectiv că normativele de cheltuieli stabilite anterior nu mai sunt de 
actualitate. 

In concluzie proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de 
cheltuieli îndeplineşte cerinţele de legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare 
Consiliului local. 

 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
 

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

 
PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  23.04.2018; 

 
 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 raportului de specialitate nr. 
1494/23.04.2018,  întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi 
utilajele care deservesc Comuna Daia Română 

 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 23.04.2018 

 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

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

                    CONSILIUL LOCAL 
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 
23.04.2018, a luat în discuţie  rapoartelor de specialitate nr. 1494/23.04.2018,  
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și  proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar 
de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia Română 
şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 
        - art. 1 alin. (1), (2) și (5) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli  pentru  autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, modificata si completata prin Legea  nr. 258/2015; 
        - art. 36 alin. 1 si 2, lit. (b) şi (d), alin. 4 lit. (a) şi alin. 6 lit. (a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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 consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele 
care deservesc Comuna Daia Română  şi  propune Consiliului local, adoptarea 
hotărârii în acest  sens. 

COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 

     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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                    ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL ALBA 

                      COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru 

vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia Română 
           Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință ordinară 
în ziua de 27.04.2018; 
 Luând în dezbatere: 

              -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului 
 maxim  lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Daia 
 Română; 

  - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1494/23.04.2018 întocmit de către 
compartimentul de  resort din cadrul aparatului de specialitate; 
   - raportul de avizare al comisiei  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; 

Avand in vedere prevederile: 
       - art. 1 alin. (1), (2) și (5) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
 cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, modificata si 
 completata prin Legea nr. 258/2015; 

În baza prevederilor art. 36 alin. 1 si 2, lit. (b) şi (d), alin. 4 lit. (a) şi alin. 6 lit. (a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 
 Art.1 – Se aprobă nivelul maxim al consumului de carburanţi pentru vehiculele şi 
utilajele care deservesc Comuna Daia Română, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Orice depăşire a consumului prevăzută în anexa la prezenta hotărâre poate fi 
aprobată prin hotărâre a Consiliului Local, numai pe bază de referat de necesitate al 
viceprimarului, avizat de ordonatorul principal de credite şi compartimentul financiar – 

contabil. 
 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, biroului 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 27.04.2018                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 NR. 23                                        CONS. VOINA MARIUS 
                        Contrasemnează 
            secretar Damian Visalon 
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ANEXA LA H.C.L.NR. 23/27.04.2018 
 
 
 
 

Nr. crt. Denumire vehicul/utilaj Consum maxim 
litri/lună/vehicul/utilaj 

1 DACIA DUSTER 200 

2 DACIA LOGAN 75 

3 BULDOEXCAVATOR 600 

4 TRACTOR 300 

5 MAȘINA DE POMPIERI 100 

6 TRACTORAȘ DE TUNS IARBĂ 50 

7 MOTOCOSITOARE 2 BUC. 25/BUC. 

8 GRUP ELECTROGEN 10 

  
 
 
 
 
 
 
        REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                             CONS. VOINA MARIUS 
 
                                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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro 

          

 EXPUNERE DE MOTIVE 
privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului - teren -  și asigurarea conditiilor in vederea executării 
obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL 

SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba; 
 Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 1478/23.04.2018 întocmit de către 

 compartimentul de  resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
 
 In conformitate cu prevederile : 
 - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. c) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  
 În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, modificată şi republicată, propun următorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba; 
 Avand in vedere: 
      -    Expunerea de motive nr 16/23.04.2018 a Primarului  comunei Daia Română; 

        -  Raportul de specialitate nr. 1478/23.04.2018 întocmit de către compartimentul 
 de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

 
 In conformitate cu prevederile : 
 - Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 
         În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. c) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat 2 litera  e)  și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
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      Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice prin Compania  Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a 
amplasamentului constituit din teren  situat  in intravilanul localității Daia Romana, 
sat Daia Română,  nr. 329 , judetul Alba si aflat in  administrarea Consiliului local 
Daia Romana, in suprafata totala de 375 mp., identificat potrivit  Cartii  funciare 
nr. CF. NR. 70921, nr. cad. 70921, nr. Top. 70921, liber de orice sarcini, în vederea și 
pe  perioada realizării de  către „C.N.I.” – S.A. a  obiectivului  de  investiții: 
“CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  
COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
    Art.2. Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe amplasament (construcții care 
nu fac obiectul predării), anterior semnării protocolului  de predare-primire. 
  Art. 3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
   Art. 4. Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Daia 
Română, județul Alba  a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, 
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 
    Art. 5. Consiliul Local al comunei  Daia Română,  se obligă să asigure, în condițiile 
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

   Art. 6.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrari 
finanțate de UAT Daia Română  în valoare de 114,056 mii lei cu TVA. 

   Art. 7.  Consiliul Local al Comunei Daia Română  se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl 
întrețină pe o perioadă de minim 15 ani; 

    Art. 8. Începând cu data prezentei hotărâri, HCL. Nr. 63 din 25.11.2016, își 
încetează efectele. 

 

DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018   
 
 
                            Inițiator, 
NR.  16                                    P R I M A R 
                                                  HĂPRIAN VISARION 
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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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro 

NR. 1478/23.04.2018          

RAPORT 
 În prezent, Primăria comunei Daia Română implementează proiectul „CONSTRUIRE 

ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, 
JUDEȚUL ALBA” 

 Prin Hotărârea nr. 974/2002 Guvernul României a fost aprobată trecerea în  
proprietatea publică a comunei şi în  administrarea Consiliului Local al al comunei Daia 
Română,  a bunului imobil, „Cămin cultural vechi  și teren aferent, înscris în lista cu bunurile 
ce aparțin domeniului public al comunei  la nr. crt. 5. 

Executarea obiectivului de investiţii mai sus menționat,  se realizează prin intermediul 
Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I. S.A., ceea ce necesită transmiterea terenului în 
folosinţa gratuită acesteia. Conform O.G. 16/2014 pentru modificarea şi completarea O.G. 
25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii – C.N.I. S.A., realizarea 
Programului national de constructii de interes public sau social se face de catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin C.N.I., protocolul de predare – preluare 
urmând a fi încheiat cu M.D.R.A.P. prin Compania Naţională de Investiţii. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legea nr. 213/1998 privind 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. 25/2001 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii – C.N.I. S.A., cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, coroborat cu prevederile art. 36 
alin 2 lit. c, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al comunei 
Daia Română următoarele: 
        1. Să aprobe predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului, teren, 
situat in comuna Daia Română, judetul Alba, aflat in proprietatea publică a comunei Daia 
Română  si in administrarea Consiliului local al comunei Daia Romțnă , teren in suprafata de  
375 mp., identificat potrivit  Cartii  funciare nr. CF. NR. 70921, nr. cad. 70921, liber de orice 
 sarcini,  pe perioada realizării de  către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului  de 
 investiții: “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  
COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 

2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 

3. Să aprobe asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al comunei Daia Română, 
judetul Alba cheltuielile pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.); 

4. Consiliul Local al comunei Daia Română, se obliga sa asigure, in conditiile legii, 
suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului; 

5.Consiliul Local al comun ei Daia Română se obliga ca, dupa predarea 
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o 
perioada de minim 15 ani. 

DAIA ROMÂNĂ, 23.04.2018 
                      ÎNTOCMIT, Secretar Damian Visalon 

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

           ROMÂNIA 

http://www.primariadaiaromana.ro/


 

 

                    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  23.04.2018; 

 
 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 raportului de specialitate nr. 1478/23.04.2018,  
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și  proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice prin Compania  Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului constituit din teren  situat  in 
intravilanul localității Daia Romana, sat Daia Română,  nr. 329 , judetul Alba si aflat in 
 administrarea Consiliului local Daia Romana, in suprafata totala de 375 mp., 
identificat potrivit  Cartii  funciare nr. CF. NR. 70921, nr. cad. 70921, nr. Top. 70921, 
liber de orice sarcini, în vederea și pe  perioada realizării de  către „C.N.I.” – S.A. a 
 obiectivului  de  investiţii: “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU 
CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  

 Daia Română 23.04.2018 

 
       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 
23.04.2018, a luat în discuţie  raportul de specialitate nr. 1478/23.04.2018,  
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și  proiectul de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice prin Compania  Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului constituit din teren  situat  in 
intravilanul localității Daia Romana, sat Daia Română,  nr. 329 , judetul Alba si aflat in 
 administrarea Consiliului local Daia Romana, in suprafata totala de 375 mp., 
identificat potrivit  Cartii  funciare nr. CF. NR. 70921, nr. cad. 70921, nr. Top. 70921, 
liber de orice sarcini, în vederea și pe  perioada realizării de  către „C.N.I.” – S.A. a 
 obiectivului  de investiţii: “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL 

SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” şi  a constatat 
că acestea au ca suport legal prevederile: 
        - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 
         - dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 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 în cauză  şi  
propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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 PRIMAR 
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  23.04.2018 

  

            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 nr. 1478/23.04.2018,  întocmit de către compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre  privind 

predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 
 Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului 
constituit din teren  situat  in intravilanul localității Daia Romana, sat Daia Română,  
nr. 329 , judetul Alba si aflat in  administrarea Consiliului local Daia Romana, in 
suprafata totala de 375 mp., identificat potrivit Cartii  funciare nr. CF. NR. 70921, nr. 
cad. 70921, nr. Top. 70921, liber de orice sarcini, în vederea și pe  perioada realizării 
de  către „C.N.I.” – S.A. a  obiectivului  de investiţii: “CONSTRUIRE ȘI 
DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, 
JUDEȚUL ALBA”           Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces 

verbal. 

                   Daia Română 23.04.2018 

   

                  PRIMAR                                                            SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 

   

  

                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
 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.__3___ 

RAPORT DE AVIZARE 

             Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul 

Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 23.04.2018, a luat în 

discuţie raportul de specialitate nr. 1478/23.04.2018,  întocmit de către compartimentul 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre  
privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania  Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a 
amplasamentului constituit din teren  situat  in intravilanul localității Daia Romana, 
sat Daia Română,  nr. 329 , judetul Alba si aflat in  administrarea Consiliului local 
Daia Romana, in suprafata totala de 375 mp., identificat potrivit  Cartii  funciare 
nr. CF. NR. 70921, nr. cad. 70921, nr. Top. 70921, liber de orice sarcini, în vederea și 
pe  perioada realizării de  către „C.N.I.” – S.A. a  obiectivului  de investiţii: 
“CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  
COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” şi  a constatat că acestea au ca suport 
legal prevederile: 

        - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 
         - dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

          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, avizează 

favorabil  proiectul de hotărâre în cauză  şi  propune Consiliului local, adoptarea unei 

hotărârii în acest  sens. 

COMISIA:                     TRIAN NICOLAE _____________________ 
                              ISPAS NICOLAE _______________________ 
                                      SCHEAU TEODOR _____________________ 
                                       BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 
                                       MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 
 

 DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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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 predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului - teren -  și asigurarea conditiilor in vederea executării 
obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL 

SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
 
Avand in vedere: 
- Expunerea de motive nr 16/23.04.2018 a Primarului  comunei Daia Română; 

- Hotărârea consiliului Local al comunei Daia Română nr. 63/2016; 
- Raportul de specialitate nr. 1478/23.04.2018 întocmit de către compartimentul 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
- rapoartele de avizare  ale comisiiloe de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul 

Consiliului local al comunei Daia Română; 
 In conformitate cu prevederile : 
 - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 
         În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. c) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat 2 litera  e)  și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  

HOTĂRĂȘTE: 
  Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice prin  Compania  Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza 
de protocol, a amplasamentului – teren - , situat  in localitateqa Daia Romana, 
nr. 329 , judetul Alba si aflat in  administrarea Consiliului local Daia Romana, in 
suprafata totala de 375 mp., identificat potrivit  Cartii  funciare nr. CF. NR. 70921, nr. 
cad. 70921, liber de orice  sarcini,  pe perioada realizării de  către  „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului  de  investiții: “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL 
SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
 Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
 Art.3. Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Daia 
Română, județul Alba  a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, 
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 
 Art.4. Consiliul Local al comunei  Daia Română,  se obligă să asigure, în 
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șantierului; 

 Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și 
lucrari finanțate de UAT Daia Română  în valoare de 114,056  lei cu TVA. 

 Art.6.  Consiliul Local al Comunei Daia Română  se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl 
întrețină pe o perioadă de minim 15 ani; 

 Art. 7. Începând cu data prezentei hotărâri,  HCL. Nr. 63 din 25.11.2016, se 
abrogă. 

 Art. 8.  Începând cu data prezentei hotărâri, HCL. Nr. 63 din 25.11.2016, își 
încetează efectele. 
 Art. 8.   Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

– Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
–  Primarului com. Daia Română; 
–  C.N.I. S.A.; 
–  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 27.04.2018           
 
 
                                  
NR. 24 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                CONS. VOINA MARIUS 

 
 

Contrasemnează 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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro 

      EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  investiţia 
“CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba; 
 Avand in vedere: 
-  Raportul de specialitate nr. 1502/23.04.2018 întocmit de către 

  compartimentul de  resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
 - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 

  din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr.  
 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu 
 modificările şi completările ulterioare, 
           -  art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

        Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de 
Dezvoltare Locală a comunei  Daia Română, aprobată prin Hotărârea Consiliului local 
al comunei Daia Română nr. 39/2013, 

           În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a),  pct.4, din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     În temeiul art. 45 alin (6)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun  următorul 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii  “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU 
CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, 
prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  

DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 

        INIȚIATOR 

       PRIMAR HĂPRIAN VISARION 

NR. 17 
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                    PRIMAR 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326,tel/fax. 

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

       NR. 1502/23.04.2018 

  

R E F E R A T 
privind  aprobarea documentaţiilor tehnico – economice   ale obiectivelor de investiţii 

MOTIVAŢIA DE FAPT: 

            Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror 

finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor 
finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 
            Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă 
valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de 
finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de 
preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu. 
Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului 
 Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în 
programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, 
documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost 
elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. 
            Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor 
pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în 
proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de 
investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate. 
    Structura programelor de investiţii publice locale; 
 În programele de investiţii se nominalizează obiectivele de investiţii grupate pe: 
investiţii în continuare, investiţii noi şi poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, pe 
categorii de investiţii. 
            Poziţia globală alte cheltuieli de investiţii cuprinde următoarele categorii de 
investiţii: 
   a) achiziţii de imobile; 
   b) dotări independente; 
   c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 
a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii; 
   d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi 
intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale 
şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări 
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de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor 
investiţii; 
   e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, 
consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii. 
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            Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin. (2) se detaliază în anexă distinctă 
de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor 
cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori 
caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de autorităţile deliberative odată 
cu bugetul local. 
 Spicuind din  Programul național de construcții de interes publicsau social, 
sesizăm faptul  că  scopul programului este creşterea calităţii vieţii culturale în mediul 
mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin 
diversificarea ofertei culturale. De asemenea se urmăreşte întărirea rolului 
aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la 
informaţie şi cultură şi de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale, creşterea 
gradului de acces şi de participare a populaţiei rurale la viaţa culturală. 
 În cadrul acestui program se reabilitează, modernizează și dotează centre 
culturale existente la nivelul autorităților locale atât din mediul rural cât și din mediul 
urban. Totodată se realizează și construcții noi menite să deservească comunitățile 
locale ca loc de desfășurare a manifestărilor artistice culturale la nivel local (exemple 
fiind centrele multifuncționale pentru tineri aflate în acest moment în implementare). 
 Beneficiarii investițiilor sunt statul, prin autorităţile administraţiei publice 
centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi 
instituţii de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică 
în condiţiile legii, precum şi alte entităţi ce funcţionează în baza unor legi speciale. 
 
MOTIVATIA DE DREPT: 
L. Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 44, 45 şi 46; 
L. Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, art. 36 alin. (2) lit. b) 
Programul național de construcții de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 
privind înființarea ”C.N.I.” - S.A, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018                                              ÎNTOCMIT, 
                                                                             secretar Damian Visalon 
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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  23.04.2018; 

 
 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 raportului de specialitate nr. 1502/23.04.2018,  
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și  proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru  investiţia “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL 
SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  

 Daia Română 23.04.2018 

 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                         Cons. Damian Nicolae 
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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 
23.04.2018, a luat în discuţie  raportul de specialitate nr. 1502/23.04.2018,  
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru  investiţia “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL 

SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” şi  a constatat 
că acestea au ca suport legal prevederile: 
        - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 
         - dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 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 în cauză  şi  
propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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      încheiat astăzi  23.04.2018 

  

            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 nr. 1502/23.04.2018,  întocmit de către compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre  privind  
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  investiţia “CONSTRUIRE 
ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA 
ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”           Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul 

proces verbal. 

                   Daia Română 23.04.2018 

   

                  PRIMAR                                                            SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 

   

  

                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
 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.__3___ 
 

RAPORT DE AVIZARE 

             Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul 

Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 23.04.2018, a luat în 

discuţie raportul de specialitate nr. 1502/23.04.2018,  întocmit de către compartimentul 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre  
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  investiţia 
“CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  
COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” şi  a constatat că acestea au ca suport 
legal prevederile: 

        - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 
         - dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

          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, avizează 

favorabil  proiectul de hotărâre în cauză  şi  propune Consiliului local, adoptarea unei 

hotărârii în acest  sens. 

 

COMISIA:                     TRIAN NICOLAE _____________________ 

                          ISPAS NICOLAE _______________________ 

                         SCHEAU TEODOR _____________________ 

                                                BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 

                                                MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 

 

 

 DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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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 indicatorilor tehnico-economici pentru  investiţia “CONSTRUIRE ȘI 
DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL 

ALBA” 
 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în   ședință extraordinară 
în data de 27.04.2018; 
 Luând în  dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru  investiţia “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA ROMÂNĂ,  
COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
-  Raportul de specialitate nr. 1502/23.04.2018 întocmit de către 

  compartimentul de  resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
   - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul Consiliului 
 local; 
  Avand in vedere: 
 - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 

  din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr.   25/ 
 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu  modificările şi 
 completările ulterioare, 
           -  art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

        Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală 
a comunei  Daia Română, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Daia Română nr. 
39/2013, 

        În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a),  pct.4, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 
 Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii  “CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL SAT DAIA 
ROMÂNĂ,  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, prevazuti in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, biroului 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 27.04.2018                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 NR. 25                                        CONS. VOINA MARIUS 

                        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 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al  UAT DAIA ROMANA 
 Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română, județul Alba 
  Luând în considerare: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
H.C.L. nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al UAT DAIA ROMANA, județul  Alba; 
 - referatul nr. 1477 din 23.04.2017 întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate; 
 - raportul de specialitate nr. 1505/23 aprilie 2018  al Compartimentului Contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana; 
 - ținând cont de faptul că în anexa la H.C.L. nr. 63/2017 nu a fost introdusă  funcția de 
referent ca funcție de execuție pe grade și trepte profesionale; 
          Având în vedere prevederile: 
 - art. 11 și  art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 -  art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil; 
 - Hotărârea nr. 11/16.02.2018 a Consiliului Local al comunei Daia Română, privind 
aprobarea bugetului local pentru anul 2018; 
 În baza dispozițiilor  art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apropun următorul, 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
          Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Daia Română, județul  Alba; 
 - referatul nr. 1477 din 23.04.2017 întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate; 
 - raportul de specialitate nr. 1505/23 aprilie 2018  al Compartimentului Contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana; 
 - ținând cont de faptul că în anexa la H.C.L. nr. 63/2017 nu a fost introdusă  funcția de 
referent ca funcție de execuție pe grade și trepte profesionale; 
          Având în vedere prevederile: 
 - art. 11 și  art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
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 -  art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil; 
 - Hotărârea nr. 11/16.02.2018 a Consiliului Local al comunei Daia Română, 
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018; 
În baza dispozițiilor  art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art. 1. Se modifică și se completează Hotărârea nr. 63/31.07.2017 a Consiliului 
local al comunei  Daia Română, în sensul că la anexa 1 a hotărârii, la litera B. Salarii 
de bază pentru personalul contractual, pct. 2) Funcţii de execuţie pe grade 
și trepte profesionale, după nr. crt. 1, se introduce nr. crt. 2, cu 
caracteristicile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, astfel, nr. crt. 2 va 
deveni 3 și nr. crt. 3 va deveni nr. 4. 
 
          Art. 2. Prezenta hotărâre are efecte începând cu data de 01.05.2018. 
 
          Art. 3. Primarul comunei Daia Romana prin intermediul Compartimentului 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          
 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
  
NR. 18                                                                     Inițiator, 
         primar Hăprian Visarion 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2017 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al  UAT DAIA ROMANA 

 
            Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință 
extraordinară în ziua de 27.04.2018; 
 
            Luând în dezbatere: 
          - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Daia 
Română, județul  Alba; 
            - referatul nr. 1477 din 23.04.2017 întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate; 
            - raportul de specialitate nr. 1505/23 aprilie 2018  al Compartimentului 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana; 
   - ținând cont de faptul că în anexa la H.C.L. nr. 63/2017 nu a fost 
introdusă  funcția de referent ca funcție de execuție pe grade și trepte profesionale; 
            - 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: 
 - art. 11 și  art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 -  art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil; 
 - Hotărârea nr. 11/16.02.2018 a Consiliului Local al comunei Daia Română, 
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018; 
  În baza dispozițiilor  art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

 

 
 

http://www.primariadaiaromana.ro/


     

 

adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 
pag. 1 din 2 

DV/DV. ex. 4. /I /A / 5. 

 
 
 Art. 1. Se modifică și se completează Hotărârea nr. 63/31.07.2017 a 
Consiliului local al comunei  Daia Română, în sensul că la anexa 1 a hotărârii, la litera 
B. Salarii de bază pentru personalul contractual, pct. 2) funcţii de 
execuţie pe grade și trepte profesionale, după nr. crt. 1, se introduce nr. crt. 
2, cu caracteristicile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, astfel, nr. crt. 
2 va deveni 3 și nr. crt. 3 va deveni nr. 4. 
 
            Art. 2. Prezenta hotărâre are efecte începând cu data de 01.05.2018. 
 
            Art. 3. Primarul comunei Daia Romana prin intermediul Compartimentului 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 
-        Instituţiei Prefectului – judeţul 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 27.04.2018 
 
                                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                   CONS. VOINA MARIUS 
 
NR.  26 
             
 
                               Contrasemnează 
                                  Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana 

             Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice reglementează modul de stabilire a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar 

plătit din bugetul general consolidat al statului, începând cu data de 1 iulie 2017. 

Potrivit art. 38 alin. 2 lit. b din acest act normativ „salariile lunare ale personalului 

prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol”, respectiv „pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ 

din aparatul propriu al consiliilor locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, 

salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local Daia Romana. 

Salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Local Daia Romana se vor determina prin înmulţirea coeficienţilor 

din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în 

vigoare. 

S-a constatat faptul că în anexa la HCL nr. 63/2017 nu a fost inclusă în vederea stabilirii 

coeficientului și a salarului pentru funcția contractuală de referent ca funcție de execuție pe 

grade și trepte profesionale. 

Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art. 11, cu 

respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea 153/2017, în sensul că venitul cel 

mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar al 

Consiliului Local Daia Romana, (anexa nr. IX, lit.C, pct. 4 din Legea salarizării personalului 

plătit din fonduri publice). 

Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Daia Romana, am iniţiat, proiectul de hotărâre, 

înregistrat cu nr. 18 din 23.04.2018. 

DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018  

         PRIMAR 

        HAPRIAN VISARION 
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  ÎNTOCMIT, 

   secretar Damian Visalon 
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                    ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 
                    Compartimentul contabilitate 
   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. 1477/23.04.2018 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana 

 Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18 din 23 aprilie 2018 s-a propus 

modificarea și completarea Hotărârii nr. 63/31.07.2017 a Consiliului local al comunei  Daia 

Română, în sensul că la anexa 1 a hotărârii, la litera B. Salarii de bază pentru personalul 

contractual, pct. 2) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale, după nr. crt. 1, se 

introduce nr. crt. 2, cu caracteristicile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, astfel, nr. 

crt. 2 va deveni 3 și nr. crt. 3 va deveni nr. 4.. 

 Toate acestea, pentru  motivul că în anexa la H.C.L. nr. 63/2017, în anexa la HCL nr. 

63/2017 nu a fost inclusă în vederea stabilirii coeficientului și a salarului pentru funcția 

contractuală de referent ca funcție de execu'ie pe grade și trepte profesionale. 

Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice „salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul 

plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, 

vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul lunar cuprinde salariul de bază ... 

compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte 

elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din 

sectorul bugetar; 

Conform art. 11 alin. 1 „... salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a … consiliului 

judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului lunar să fie stabilite 

potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede 

faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art. 25 din aceeași lege ce 

prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și 

indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget pentru 

fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale funcţionarilor 

publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate. 
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Potrivit art. 3 alin. 4 din lege salariile de bază se stabilesc astfel încât să se asigure 

promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații. 

Totodată Legea 188/199 privind Statutul funcționarilor publici prevede o ierarhizare a 

funcțiilor publice în funcție de nivelul studiilor – medii, studii superioare de scurtă durată și 

studii superioare de lunga durată. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului 
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de salarizare și a criteriilor generale de ierarhizare a posturilor din Legea nr. 153/2017, precum 

și a ierarhiei prevăzute în nomenclatoarele funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit 

ierarhia funcțiilor în cadrul aparatului de specialitate. 

Potrivit proiectului de hotărâre salariile de bază pentru funcţiile publice și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana se vor determina prin 

înmulţirea coeficienţilor din anexa la proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată în vigoare. În situația în care prin hotărâre de guvern salariul minim 

garantat în plată se va modifica, salariile de bază se vor recalcula în mod corespunzător. 

Potrivit art. 10 din lege salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi 

gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru 

care gradaţia este inclusă în salariul de bază. 

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data 

îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 

cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de 

bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție 

sunt de la gradaţia 0 la gradația 5, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind 

sporul de vechime în muncă la nivel maxim. Coeficientul de ierarhizare pentru funcțiile de 

execuție sa determinat prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute pentru fiecare gradație 

în parte. 

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu 

încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Din analiza 

efectuată a rezultat că pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile cauzate de aprobarea salariilor 

de bază propuse prin proiectul de hotărâre nu este nevoie de suplimentarea bugetului la 

capitolul cheltuieli de personal, ci doar de redistribuirea unor sume între capitole, motiv pentru 

care in proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local au fost evidențiate aceste 

influențe. 



     

 

 

Primar,        Intocmit, 

   HAPRIAN VISARION                                                HILEAGA NICOLETA 
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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  23.04.2018 

  

        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 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 referatului  nr. 

1477/23.04.2018 la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

H.C.L. nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia 

Romana, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre în acest 

sens. 

.        Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

 Daia Română 23.04.2018 

                  PRIMAR                                                   SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                       Damian Visalon 

  

   

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 

                                                   Cons. Damian Nicolae 

   

  

http://www.primariadaiaromana.ro/
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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, E-mail 

daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

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 23.04.2018, a 

luat în discuţie referatul nr. 1477/23.04.2018 la proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al UAT Daia Romana, întocmit de către compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, expunerea de motive şi 
proiectul de hotărâre în acest sens  şi  a constatat că acestea au ca suport legal 

prevederile: 

 - art. 11 și  art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 -  art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil; 
 - Hotărârii nr. 11/16.02.2018 a Consiliului Local al comunei Daia Română, 
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018; 

- art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 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 modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2017 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana şi  propune Consiliului local, 
adoptarea hotărârii în acest  sens. 
COMISIA:               DAMIAN NICOLAE____________________ 
                             VOINA MARIUS ______________________ 
                             PUŢAN IOAN ________________________ 
                             CIUCA CONSTANTIN __________________ 
                             SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 

http://www.primariadaiaromana.ro/


     

 

 DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
PRIMAR 

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  23.04.2018 

  

            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  nr. 

1477/23.04.2018 la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al UAT Daia Romana, întocmit de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, expunerea 

de motive şi proiectul de hotărâre în acest sens.     

       Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

                   Daia Română 23.04.2018 

   

                  PRIMAR                                                            SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 

   

  

                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
 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.__3___ 
 

RAPORT DE AVIZARE 

             Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul 

Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 23.04.2018, a luat în 

discuţie referatul nr. 1477/23.04.2018 la proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2017 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al UAT Daia Romana, întocmit de către compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, expunerea de motive şi 
proiectul de hotărâre în acest sens  şi  a constatat că acestea au ca suport legal 

prevederile: 

 - art. 11 și  art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 -  art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil; 
 - Hotărârii nr. 11/16.02.2018 a Consiliului Local al comunei Daia Română, 
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018; 
 - art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

          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, avizează 

favorabil  proiectul de hotărâre în cauză  şi  propune Consiliului local, adoptarea unei 

hotărârii în acest  sens. 

COMISIA:                     TRIAN NICOLAE _____________________ 

                          ISPAS NICOLAE _______________________ 

                         SCHEAU TEODOR _____________________ 

                                                BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 

                                                MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 

 

 

 DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro 

          

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea 

activităţii de audit intern 

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba; 
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice 

reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, 
entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public 
şi, respectiv, de instituţie publică locală; 

Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea 
serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile 
specifice fiecăreia dintre acestea, 

Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe 
comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii 
de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  realizarea 
obiectivelor specifice acestei activităţi; 

 
Având în vedere prevederile: 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
b) art. 3 din legea  nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
c) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
e)   art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii; 
f) Codului muncii; 
g) Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
h) Codului de procedură civilă; 
i) Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 
j) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 252/2004; 
k) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale 

Statutului Filialei Judeţene Alba  a Asociaţiei Comunelor din România; 
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l) Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2007 privind aderarea comunei Daia Romînă 
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la Asociaţia Comunelor din România; 
Luând act de: 
  - referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1496/23.04.2008; 
  - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, înregistrat sub nr. 1497/23.04.2008; 
  - Adresa nr. 383/11.04.2018 a ACOR, filiala județeană Alba; 
În baza dispozițiilor art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. 

(7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul 

PROIECT DE HOTĂRÎRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba; 
 Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 
însușirea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit 
intern; 

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice 
reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, 
entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public 
şi, respectiv, de instituţie publică locală; 

Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea 
serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile 
specifice fiecăreia dintre acestea, 

Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe 
comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii 
de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  realizarea 
obiectivelor specifice acestei activităţi, 

Având în vedere prevederile: 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
b) art. 3 din legea  nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
c) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
e)   art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii; 
f) Codului muncii; 
g) Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
h) Codului de procedură civilă; 
i) Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 
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j) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului 



 

 

finanţelor publice nr. 252/2004; 
k) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale 

Statutului Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România; 
l) Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2007 privind aderarea comunei Daia Romînă 

la Asociaţia Comunelor din România; 
 

Luând act de: 
  - referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1496/23.04.2008; 
  - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, înregistrat sub nr. 1497/23.04.2008; 
În baza dispozițiilor art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. 

(7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), 
art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi 
alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. 
(1), pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei 
Daia Română, în cuantum de 2.200 lei/lună. 

 
      Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Daia 
Română. 

 
       Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului 
Judeţului Alba,  Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România, 
compartimentului financiar – contabil, un exemplar la dosar şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișarea la punctul de informare, precum şi publicarea pe pagina de 
internet  www.primariadaiaromana.ro. 

 
DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 

 
NR. 19 
           INIȚIATOR, 
       PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
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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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro 

 
Nr.1496 din 23.04.2018 

REFERAT DE APROBARE 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3), art. 
29 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) şi art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare şi 
motivare a proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru însuşirea       
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public 
intern. 
           Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu precădere,  
necesitatea aducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv organizarea activităţii 
de audit public intern pentru comuna Daia Română cu privire la formarea şi utilizarea 
fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale acesteia. 
În urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Asociaţia 
Comunelor din România s-a convenit că cea mai economică, eficientă şi eficace formă 
o reprezintă constituirea unui compartiment de audit public intern la nivelul Filialei 
Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România, având ca scop facilitarea asigurării 
activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de 
cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, 
eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei 
activităţi. 
            Dat fiind faptul că în structura funcţională a comunei nu putem cuprinde 
personalul de specialitate pentru realizarea activităţii de audit public intern şi ţinând 
seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o 
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate 
publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, 
respectiv, de instituţie publică locală, vă propun proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă 
la prezentul referat de aprobare. 
Faţă de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă rog să analizaţi şi să 
hotărâţi asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru însuşirea Acordului de 
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern. 
 Anticipând solicitudinea dumneavoastră, vă mulţumesc şi vă rog să primiţi 
stimaţi consilieri locali, expresia consideraţiei mele, 

 

DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 

                                     PRIMAR 

           HĂPRIAN VISARION 
pag. 1 din 1 

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

              ROMÂNIA 

http://www.primariadaiaromana.ro/


 

 

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

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit intern 

 
 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință 
extraordinară în data de 27.04. 2018; 
   Luând în considerare  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 
însușirea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit 
intern; 

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice 
reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, 
entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public 
şi, respectiv, de instituţie publică locală; 

Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea 
serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile 
specifice fiecăreia dintre acestea; 

Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe 
comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii 
de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  realizarea 
obiectivelor specifice acestei activităţi; 

Având în vedere prevederile: 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
b) art. 3 din legea  nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
c) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
e)   art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii; 
f) Codului muncii; 
g) Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
h) Codului de procedură civilă; 
i) Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 
j) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 252/2004; 
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k) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale 
Statutului Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România; 

l) Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2007 privind aderarea comunei Daia Romînă 
la Asociaţia Comunelor din România; 
 

Luând act de: 
  - referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1496/23.04.2008; 
  - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, înregistrat sub nr. 1497/23.04.2008; 
  - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română; 

  
În baza dispozițiilor art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. 

(7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), 
art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi 
alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. 
(1), pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei 
Daia Română, în cuantum de 2.200 lei/lună. 

 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei 

Daia Română. 
       Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre a fost aprobată de un număr de 13 consilieri 
prezenți, respectiv 100% și 13 consilieri în funcție, 100 %,  se comunică, în mod 
obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei, Prefectului Judeţului Alba,  Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei 
Comunelor din România, compartimentului financiar – contabil, un exemplar la dosar 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la punctul de informare, precum şi 
publicarea pe pagina de internet  www.primariadaiaromana.ro. 

 
DAIA ROMÂNĂ 27.04.2018 

NR. 27       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          CONS. VOINA MARIUS 

                       Contrasemnează 
                  secretar Damian Visalon  
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Nr.1497 din 23.04.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
MOTIVAȚIA DE FAPT: 
 Autoritatile administratiei publice locale au dreptul, in exercitarea competentelor lor, de a 
coopera si de a se asocia, in conditiile legii, cu alte autoritati ale administratiei publice locale, 
pentru realizarea de sarcini de interes comun.  
 Dreptul autoritatilor administratiei publice locale de a adera la o asociatie pentru protectia 
si promovarea intereselor lor comune si acela de a adera la o asociatie internationala de 
autoritati administrative publice locale trebuie sa fie  recunoscut în fiecare stat. 
  Autoritatile administratiei publice locale pot sa coopereze, in conditiile prevazute de lege, 
chiar și cu autoritatile administratiei publice locale ale altor state. 
 La baza  bunei desfășurări a activității unităților administrativ-teritoriale,  stă organizarea 
și exercitarea activității de audit public intern, care se efectuează de către o autoritate autorizată 
în acest sens. 
 Obiectivele auditului public intern sunt: 
a) asigurarea obiectivă și consilierea, destinate să îmbunătățească sistemele și activitățile entității 
publice; 
b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entității publice printr-o abordare sistematică și metodică, prin 
care se evaluează și se îmbunătățește eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea 
riscului, a controlului și a proceselor administrării. 
 Sfera auditului public intern cuprinde; 
a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul 
constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a 
fondurilor provenite din asistență externă; 
b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea și stabilirea titlurilor de creanță, precum și 
a facilităților acordate la încasarea acestora; 
c) administrarea patrimoniului public, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea 
de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 
d) sistemele de management financiar și control, inclusiv contabilitatea și sistemele informatice 
aferente. 
 În vederea exercitării competențelor în condiții de eficiență, unitățile administrativ-
teritoriale se pot organiza în asociații de dezvoltare intercomunitară, în condițiile Legii administrației 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
 Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a 
unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național ori la organizații 
internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se 
suportă din bugetele locale ale acestora. 
MOTIVAȚIA DE DREPT: 

– Carta europeana a autonomiei locale ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
– Legea  nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu m odificările și completările 

ulterioare; 
– Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
– Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

  DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018    ÎNTOCMIT, 

        secretar Damian Visalon 
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                    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  23.04.2018 

  

        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 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 referatului de 

aprobare al primarului comunei Daia Română nr. 1496/23.04.2018, 
raportul de specialitate nr. 1497/23.04.2018 întocmit de 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului precum și  proiectul de hotărâre privind  însușirea Acordului de 
cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern. 

.        Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

 Daia Română 23.04.2018 

                  PRIMAR                                                   SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                       Damian Visalon 

  

   

 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 

                                                   Cons. Damian Nicolae 
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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 studii, prognoze economico – sociale, buget – 
finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în 

şedinţă în data de 23.04.2018, a luat în discuţie referatul de aprobare al primarului comunei Daia 

Română nr. 1496/23.04.2018, raportul de specialitate nr. 1497/23.04.2018 întocmit de 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și  proiectul de 
hotărâre privind  însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de 
audit intern şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 
 - Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;   

- art. 3 din legea  nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-  art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
-  Codului muncii; 
- Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-  Codului de procedură civilă; 
-  Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-  Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 252/2004; 
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei 

Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România; 
 -  Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2007 privind aderarea comunei Daia Romînă la Asociaţia 
Comunelor din România; 
 -  art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 însușirea 
Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern şi  propune 
Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 
COMISIA:               DAMIAN NICOLAE____________________ 
                             VOINA MARIUS ______________________ 
                             PUŢAN IOAN ________________________ 
                             CIUCA CONSTANTIN __________________ 
                             SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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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  23.04.2018 

  

            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 de 

aprobare al primarului comunei Daia Română nr. 1496/23.04.2018, 
raportul de specialitate nr. 1497/23.04.2018 întocmit de 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului precum și  proiectul de hotărâre privind  însușirea Acordului de 

cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern.     

       Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

                   Daia Română 23.04.2018 

   

                  PRIMAR                                                            SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 

   

  

                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
 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.__3___ 
 

RAPORT DE AVIZARE 

             Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei 

Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 23.04.2018, a luat în discuţie referatul de aprobare al 

primarului comunei Daia Română nr. 1496/23.04.2018, raportul de specialitate nr. 
1497/23.04.2018 întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului precum și  proiectul de hotărâre privind  însușirea Acordului de cooperare pentru 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

 - Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;   

- art. 3 din legea  nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-  art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
-  Codului muncii; 
- Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-  Codului de procedură civilă; 
-  Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-  Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 252/2004; 
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei 

Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România; 
 -  Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2007 privind aderarea comunei Daia Romînă la Asociaţia 
Comunelor din România; 

 -  art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          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, avizează favorabil  proiectul de hotărâre în 
cauză  şi  propune Consiliului local, adoptarea unei hotărârii în acest  sens. 
COMISIA:                   TRIAN NICOLAE _____________________ 
                        ISPAS NICOLAE _______________________ 
             SCHEAU TEODOR _____________________ 
                                 BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 
                                 MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 
 DAIA ROMÂNĂ 23.04.2018 
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      Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

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

 
Nr.1534 din 25.04.2018 
 

REFERAT 
 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Daia Română la proiectul de hotărâre privind 

susţinerea Declaraţiei de Unire cu Republica Moldova 

 
 MOTIVAȚIA DE FAPT: 

 
 În anul 2018, comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al 
anului 1918: desăvârșirea statului național român realizată prin unirea 
provinciilor românești cu România. 
 La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai 
apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918) iar în final unirea 
Transilvaniai, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 
decembrie 1918). 
 Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918 iar în 2018, la 
100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim  CENTENRUL MARII UNIRI. 
 
MOTIVAȚIA DE DREPT: 
 

– art. 15 alin. (5), art. 36 alin (2) lit. e) coroborat cu alin. 7 lit. a) din Legea 
nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

– O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată. 

 
  DAIA ROMÂNĂ  25.04.2018 
 
        ÎNTOCMIT, 

       secretar Damian Visalon 
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            R O M Â N I A 

         JUDEŢUL  ALBA 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

           P R I M Ă R 

  

  

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

 încheiat astăzi 25.04.2018; 

  

  Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretarul comunei Daia Română din judeţul Alba, 
am procedat la  transmiterea pentru avizare, către comisia pe domenii de 
specialitate nr. 2, pentru învăţământ, cultură, sănătate, familie, protecţie 
socială, activităţi săprtive şi turism, din cadrul Consiliului local al comunei 
Daia Română, a referatului nr. 1534/25.04.2018 întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate  şi proiectul 
de hotărâre privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova. 
        Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

  

                                                                                              

          P R I M A R                                                     SECRETAR 

   HĂPRIAN VISARION                                            Damian Visalon 

   

  

Preşedinte comisie nr. 2 

CONS. CIBU ADRIAN 
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                R O M Â N I A 



     

 

              JUDEŢUL  ALBA 

        COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

               CONSILIUL LOCAL 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.__2____ 
 

A  V  I  Z  

          Comisia de  specialitate nr. 2  pentru activitate ştiinţifică, învăţământ, sănătate, 

cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al comunei Daia 

Română, întrunită în şedinţă  în data de 25 aprilie 2018, a luat în discuţie referatul nr. 

1534/25.04.2018 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate  şi proiectul de hotărâre privind susținerea Declarației 
de Unire cu Republica Moldova  şi a constatat că acestea au ca suport legal 

prevederile: 

 
– art. 15 alin. (5), art. 36 alin (2) lit. e) coroborat cu alin. 7 lit. a) din Legea 

nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

– O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată. 

 
 Comisia de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică, învăţământ, sănătate, 

cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al comunei Daia 

Română, avizează favorabil proiectul de hotărâre privind susținerea Declarației de 

Unire cu Republica Moldova şi propune adoptarea unei hotărâri de consiliu în acest 

sens. 

  

          Daia Română 25.04.2018 

  

                   COMISIA:  

                                         CIBU ADRIAN__________________ 

CORNEA DUMITRU ______________ 

                                                            SCHEAU ANDREI  ________________ 
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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, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

     

 PROCES  -  VERBAL 

      încheiat astăzi  25.04.2018 

  

            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 nr. 1534/25.04.2018 întocmit de către compartimentul 
de resort din cadrul aparatului de specialitate  şi proiectul de hotărâre privind 
susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova.     

       Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 

                   Daia Română 25.04.2018 

   

                  PRIMAR                                                            SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 

   

  

                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 

 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.__3___ 
 

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 25.04.2018, a luat în discuţie referatul nr. 

1534/25.04.2018 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate  şi proiectul de hotărâre privind susținerea Declarației 
de Unire cu Republica Moldova  şi a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

– art. 15 alin. (5), art. 36 alin (2) lit. e) coroborat cu alin. 7 lit. a) din Legea 
nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

     - O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată. 

          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, 
avizează favorabil  proiectul de hotărâre privind susținerea Declarației de Unire 
cu Republica Moldova  şi  propune Consiliului local, adoptarea unei hotărârii în 
acest  sens. 
COMISIA:                   TRIAN NICOLAE _____________________ 
                              ISPAS NICOLAE _______________________ 
                 SCHEAU TEODOR _____________________ 
                                 BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 
                                 MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 
 
 DAIA ROMÂNĂ 25.04.2018 
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              ROMÂNIA 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind susţinerea Declaraţiei  de Unire cu Republica Moldova 

 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință 
extraordinară în data de 27.04. 2018; 
 Luând în considerare: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind susținerea Declarației  
de Unire cu Republica Moldova, in ițiată de consilier local MOLDOVAN SILVIU-MIHAI; 
 - referatul compartimentului de resort din c adrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Daia Română, înregistrat sub nr. 1534/25.04.2018; 
 -  avizele comisiilor pe domenii de specialitate nr. 2 și 3 din cadrul Consiliului 
local al comunei  Daia Română; 
 Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2) și art. 61 alin. (2) 
din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), coroborat cu alin. (7) lit. c) din Legea nr. 
2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temneiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 2015/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE 
 Art. 1. Consiliul local al comunei Daia Română susține „DECLARAȚIA DE UNIRE” 
cu Republica Moldova. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

– Președintelui României; 
– Senatului României; 
– Camerei Deputaților; 
– Guvernului României; 
– Instituției Prefectului – județul 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 27.04.2018 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONS. VOINA MARIUS 
NR.  28 
Contrasemnează, secretar Damian Visalon 
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