
    

 

 

   R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
PRIMAR 

 

COD  517270, STR. PRINCIPALĂ NR. 326 TEL. 0258763101;0258 763489.  FAX:  0258763101 
e-mail: daiaprimaria@yahoo.com;  Web:  www.primariadaiaromana.ro                                                    

 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în şedinţă 
ordinară   în ziua de 27 septembrie 2018 

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

D I S P O Z I Ţ I E: 
 Art. 1.  Se convoacă în şedinţă  ordinară, Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, 
în ziua de 27.08.2018  la ora 19,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia 
Română prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: 
Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, 
în vederea modernizării; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loocal al comunei Daia Română 
pentru anul 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 
Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport scolara – proiect pilot, din satul Daia Româna, 
nr. 649 A, comuna Daia Româna, judetul Alba” 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri din partea Consiliului Local, care vor face 
parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română, în anul şcolar 2018 – 2019. 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5. Probleme curente. 
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

– Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
–  un exemplar la dosar. 

DAIA  ROMÂNĂ  21.09.2018 
Nr. 81 
                                                               PRIMAR, 
   Avizat pentru legalitate,                               HĂPRIAN VISARION 
                               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 
 

C O N V O C A T O R 
 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) 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 27.09.2018  ora 19,00 în sala de şedinţe a Primăriei 
locale, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI. 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia 
Română prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: 
Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în 
vederea modernizării; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loocal al comunei Daia Română 
pentru anul 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 
Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport scolara – proiect pilot, din satul Daia Româna, 
nr. 649 A, comuna Daia Româna, judetul Alba” 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri din partea Consiliului Local, care vor face 
parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română, în anul şcolar 2018 – 2019. 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5. 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  21.09.2018                 PRIMAR, 
          HĂPRIAN VISARION 
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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 

  
 I N V I T A Ţ I E 

 
  În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) şi (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl consilier 
______________________________  este invitat să participe la şedinţa ordinară  a 
Consiliului local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 27.09.2018 ora 19,00, 
în sala de şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 
 
 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei 
Daia Română prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean 
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul 
localității Daia Română, în vederea modernizării; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loocal al comunei Daia 
Română pentru anul 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administrației Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport scolara – 
proiect pilot, din satul Daia Româna, nr. 649 A, comuna Daia Româna, judetul Alba”; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri din partea Consiliului Local, care 
vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română, în anul şcolar 
2018 – 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5. Probleme curente. 
   

 DAIA  ROMÂNĂ  21.09.2018      
 
                PRIMAR 

                      HĂPRIAN VISARION 
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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 

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

încheiat astăzi 21.09.2018 
 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 aprobarea preluării temporare în administrarea 
Comunei Daia Română prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 
106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, 
în vederea modernizării; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loocal al 
comunei Daia Română pentru anul 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administrației Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport scolara – proiect pilot, din satul Daia 
Româna, nr. 649 A, comuna Daia Româna, judetul Alba”; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  numirea a doi consilieri din partea Consiliului 
Local, care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română, în anul şcolar 2018 
– 2019; 
 -  dispoziţia nr. 81/21.09.2018 emisă de primarul comunei Daia Română, privind convocarea  
consiliului local în şedinţă ordinară   în ziua de  27.09.2018, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia 
Română prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș 
(DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în vederea 
modernizării; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loocal al comunei Daia Română pentru 
anul 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 
Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport scolara – proiect pilot, din satul Daia Româna, nr. 
649 A, comuna Daia Româna, judetul Alba”; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri din partea Consiliului Local, care vor face 
parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română, în anul şcolar 2018 – 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5. Probleme curente. 
 DAIA  ROMÂNĂ  21.09.2018 
 
            P R I M A R                                                 SECRETAR                       
        HĂPRIAN VISARION                                                       Damian Visalon   
 

pag. 1 din 1 
DV/DV. ex. 2. II/ B/ 1 

http://www.primariadaiaromana.ro/


                    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 ordinară  a 
consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 27.09.2018, 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 
                           27.09.2018 
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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  ordinară  a Consiliului local al comunei Daia 

Română din ziua de 27.09.2018 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   ordinară   
în ziua de 27.09.2018; 
  
  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 CIUCA CONSTANTIN; 
 În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta: 
 

            H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.1. Se aprobă ca dl. consilier CORNEA DUMITRU, să îndeplinească funcţia de preşedinte 
de şedinţă la şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 27.09.2018. 
 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 27.09.2018                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                         CONS. CORNEA DUMITRU 

 NR.  39 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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                   JUDEŢUL ALBA 
                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   CONSILIUL LOCAL 
                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ordinii de zi 

pentru şedinţa ordinară  din ziua de 27.09.2018 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă  ordinară în ziua de 
27.09.2018; 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba 
referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 27.09.2018; 

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 ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română din 

ziua de 27.09.2018, ca fiind următoarea: 
PROIECT AL  ORDINII DE ZI 

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română 
prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia 
Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loocal al comunei Daia Română pentru 
anul 2018; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 
Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport scolara – proiect pilot, din satul Daia Româna, nr. 649 
A, comuna Daia Româna, judetul Alba”; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri din partea Consiliului Local, care vor face parte 
din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română, în anul şcolar 2018 – 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5. Probleme curente. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 Primarului comunei Daia Română; 
 Un exemplar la dosar. 

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

exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
    Daia Română 27.09.2018                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                         CONS. CORNEA DUMITRU 

 NR.  40 
                              Contrasemnează 

                     Secretar Damian Visalon 

 
       pag. 1 din 1 

DV/DV. ex. 3. /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 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română prin 

Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: 
Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul 

localității Daia Română, în vederea modernizării 
 

  Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba; 

 Luând în considerare: 
 

       - raportul de specialitate nr. 3121/21.09.2018 al Compartimentului urbanism din cadrul      
    aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Daia Română  nr. 31/31.05.2018 privind 
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 
K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107,  în vederea realizării de lucrări de 
amenajare alei pietonale; 
  
        - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 28 iunie 2018 privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul 
județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat  în intravilanul 
localității Daia Română, în vederea modernizării; 
  
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 22  și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil) republicată, cu modificărie şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  
 În baza art. 36, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
 În temeiul art. 45  alin. (6)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba; 
 Luând în considerare: 
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din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în 
intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării; 

  - raportul de specialitate nr. 3121/21.09.2018 al Compartimentului urbanism din cadrul      
    aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Daia Română  nr. 31/31.05.2018 privind 
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 
K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107,  în vederea realizării de lucrări de 
amenajare alei pietonale; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 28 iunie 2018 privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul 
județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat  în intravilanul 
localității Daia Română, în vederea modernizării; 
 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 22  și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil) republicată, cu modificărie şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În baza art. 36, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 45  alin. (2) lit e) şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 

HOTĂRÂRE 
            Art. 1. Se aprobă preluarea temporară în administrarea Comunei Daia Română prin 
Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 
1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în 
vederea modernizării, tronson identificat conform anexei -  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2 . După recepţia finală a lucrărilor de modernizare, tronsonul din drumul județean 
menționate în anexă, se retransmit Consiliului Județean Alba. 
 Art. 3 . Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa se face 
pe bază de protocol încheiat între cele două autorități publice locale. 
 Art. 4. Primarul Comunei Daia Română prin compartimentul urbanism din cadrul 
aparatului propriu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    
DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
 
          INIȚIATOR, 
         PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
Nr. 24 
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Anexă la Pr. Hot. nr. 24/21.09.2018 
  
  
  
  
  

Datele de identificare a tronsonului de drum din 
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107 care se preia 

temporar în administrarea Consiliului Local al comunei Daia Română 
  

  

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 
kilometrică 

Lungime 
km 

DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia 
Romana - Ohaba - Secășel - DJ 
107 

Intravilan localitatea Daia 
Română 

8+700-
11+200 

2,5 

 
 
 
 
 DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
 
        PRIMAR, 
       HĂPRIAN VISARION 
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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL ALBA 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

PRIMAR 



 

 

 

COD  517270, STR. PRINCIPALĂ NR. 326 TEL. 0258763101;0258 763489.  FAX:  0258763101 
e-mail: daiaprimaria@yahoo.com;  Web:  www.primariadaiaromana.ro 
 NR. 3121/21.09.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română prin 
Consiliu Local Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș 

(DN1) – Daia Română – Ohaba – Secășel – DJ 107,aflat în intravilanul localității Daia 
Română, în vederea modernizării 

  

MOTIVAȚIA DE FAPT: 
 
       Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes 
local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri 
judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile 
aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective. 
       Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul 
unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la 
solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului. 
      Autoritatea administraţiei publice locale care preia în administrare un sector de drum  are obligaţia 
respectării următoarelor condiţii: 
a) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial 
al drumului; 
 b) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; 
c) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 
modernizare; 
 d) să iniţieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea amplasamentelor şi/sau acceselor 
la zona drumului; 
f) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul 
administratorului iniţial al drumului; 
 g) să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuţie a lucrărilor 
şi obligaţiile în vederea realizării. 
     După recepţia finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor 
administraţiei publice locale de care au aparţinut. 
 
MOTIVAȚIA DE DREPT: 

– O.u.G. nr. 43/1997  privind regimul drumurilor, republicată; 
– Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil) 
– Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. 

DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
                                             Întocmit, 
                                 insp. Moldovan Amalia 
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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat astăzi  21.09.2018; 
 
 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 rapoartul de specialitate nr. 
3121/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română prin Consiliul Local al 
Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) 
- Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, 
în vederea modernizării. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 Daia Română 21.09.2018 

 
 
       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 21.09.2018, a luat în discuţie  raportul de 
specialitate nr. 3121/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română prin Consiliul Local al Comunei 
Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - 
Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în vederea 
modernizării şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 

    - art. 22  și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil) republicată, cu modificărie şi completările 
ulterioare;  
    - art. 36, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, 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  încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea 
preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română prin Consiliul Local al Comunei 
Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - 
Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în vederea 
modernizării  şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
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     PROCES  -  VERBAL 

     încheiat astăzi  21.09.2018 

             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  a 
rapoartul de specialitate nr. 3121/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum  și  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia 
Română prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul 
județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat 
în intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării. 

 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  Daia Română 21.09.2018 
 
 
       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 întrunită în şedinţă în data de 21.09.2018, a luat 

în discuţie  raportul de specialitate nr. 3121/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre 

privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română prin Consiliul 
Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) 
- Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în 
vederea modernizării şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 

    - art. 22  și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil) republicată, cu modificărie şi completările 
ulterioare;  

    - art. 36, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, 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 21.09.2018 
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                   CONSILIUL LOCAL 
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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Daia Română prin 
Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: 

Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul 
localității Daia Română, în vederea modernizării 

 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă  ordinară în ziua 
de 27.09.2018; 
 
 Luînd în considerare: 
 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării temporare în 
administrarea Comunei Daia Română prin Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului 
din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în 
intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării; 

  - raportul de specialitate nr. 3121/21.09.2018 al Compartimentului urbanism din cadrul      
    aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Daia Română  nr. 31/31.05.2018 privind 
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 
K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107,  în vederea realizării de lucrări de 
amenajare alei pietonale; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 181 din 28 iunie 2018 privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul 
județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat  în intravilanul 
localității Daia Română, în vederea modernizării; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 22  și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil) republicată, cu modificărie şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  
 În baza art. 36, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
 În temeiul  art. 45  alin. (2) lit e) şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă  
prezenta: 
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HOTĂRÂRE 

 
            Art. 1. Se aprobă preluarea temporară în administrarea Comunei Daia Română prin 
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Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 
1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în 
vederea modernizării, tronson identificat conform anexei -  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 2 . După recepţia finală a lucrărilor de modernizare, tronsonul din drumul județean 
menționate în anexă, se retransmit Consiliului Județean Alba. 
 
 Art. 3 . Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexa se face 
pe bază de protocol încheiat între cele două autorități publice locale. 
 
 Art. 4. Primarul Comunei Daia Română prin compartimentul urbanism din cadrul 
aparatului propriu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

– Instituției Prefectului – județul Alba; 
– Consiliului Județean Alba; 
– Primarului comunei Daia Română; 
– Compartimentului urbanism din cadrul aparatului propriu al 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 27.09.2018                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                    CONS. CORNEA DUMITRU 
                    
                  Contrasemnează 
                             Secretar Damian Visalon 
 
          NR.  41 
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Anexă la HCL nr. 41/27.09.2018 
  
  
  
  
  

Datele de identificare a tronsonului de drum din 
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107 care se preia 

temporar în administrarea Consiliului Local al comunei Daia Română 
  
  

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 
Lungime 

km 

DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia 
Romana - Ohaba - Secășel - DJ 

107 

Intravilan localitatea Daia 
Română 

8+700-
11+200 

2,5 

  
 
 

 

Daia Română 27.09.2018                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                     CONS. CORNEA DUMITRU 
                    
 
 
 
 
  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. 3117/21.09.2018, întocmit de către compartimentul de 
resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitor la necesitatea și oportunitatea rectificării 
bugetului local al comunei Daia Română pe anul 2018; 
             - adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cu  nr. ABG_STZ-
13.761/13.09.2018, inregistrata la Comuna Daia Romana cu nr 3068/13.09.2018, referitoare la 
comunicare influente cote defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la ninelul comunei si pentru echilibrarea bugetului local, 
pentru anul 2018; 
              -  referatul nr. 3124/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta, se majoreaza 
creditele bugetare la cap. 3702 – Biblioteca, subcapitolul 200130 – Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare cu suma de 2 mii lei, necesara pentru finantarea publicarii lucrarii Daia 
Romana in anii colectivizarii 1949-1960, autor Bica Gheorghe; 
                 -  referatul nr. 3123/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta, se 
majoreaza creditele bugetare la cap. 3702 – Camin Cultural, subcapitolul 203030  - Alte cheltuieli 
cu bunuri si servicii cu suma de 1 mii lei , necesara pentru acordarea unui ajutor cu ocazia 
implinirii varstei de 100 de ani, doamnei Mihu Ana; 
     - adresa nr. 1485/21.09.2018, intocmita de catre director Scoala Gimnaziala Daia Romana, 
înregistrată sub nr. 3129/21.09.2018; 
              Având în vedere prevederile: 
             -   art. 19 alin. (2),  art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
            -  Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;             
         În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
        În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi republicată, propun următorul: 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
            Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
            Luând în dezbatere: 
           -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a Daia 
Română pentru anul 2018; 
         -  raportul  de specialitate nr. 3117/21.09.2018, întocmit de către compartimentul de 
resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitor la necesitatea și oportunitatea rectificării 
bugetului local al comunei Daia Română pe anul 2018; 
           - adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cu  nr. ABG_STZ-
13.761/13.09.2018, inregistrata la Comuna Daia Romana cu nr 3068/13.09.2018, referitoare la 
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comunicare influente cote defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la ninelul comunei si pentru echilibrarea bugetului local, 
pentru anul 2018; 
             -  referatul nr. 3124/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta, se majoreaza 
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creditele bugetare la cap. 3702 – Biblioteca, subcapitolul 200130 – Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare cu suma de 2 mii lei, necesara pentru finantarea publicarii lucrarii Daia 
Romana in anii colectivizarii 1949-1960, autor Bica Gheorghe; 
                 -  referatul nr. 3123/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta, se 
majoreaza creditele bugetare la cap. 3702 – Camin Cultural, subcapitolul 203030  - Alte cheltuieli 
cu bunuri si servicii cu suma de 1 mii lei , necesara pentru acordarea unui ajutor cu ocazia 
implinirii varstei de 100 de ani, doamnei Mihu Ana; 
     - adresa nr. 1485/21.09.2018, intocmita de catre director Scoala Gimnaziala Daia Romana, 
înregistrată sub nr. 3129/21.09.2018; 
              
 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. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      
 
 
 DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
 
 
 
NR.  25 
 
 
                                   Inițiator, 
                                                                                  PRIMAR  HĂPRIAN VISARION 
 
 
                                     Contabil delegat,                 
                               Hăprian Ioana - Mariana 
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   Anexa la Pr. Hot. nr. 25/21.09.2018 
                                                                                         -  mii lei - 

Specificatie Cod indicator Influente conform 
deciziei A.J.F.P Alba 



 

 

nr. 6/2018 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 -19 

Sume allocate din cotele din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 
din care: 

04.02.04 170 

Servicii de arhivare a documentatiei aferente 
institutiei Comunei Daia Romana 

  63.5 

Servicii reparare sistem supraveghere video 
Scoala Gimnaziala Daia Romana 

  14,5 

Achizitie lemn de foc Scoala Gimnaziala Daia 
Romana 

  37,5 

Finantare publicare lucrare “Daia Romana in anii 
colectivizarii 1949-1960” autor Gheorghe Bica” 

  2 
  

Acordarea unui ajutor financiar cu ocazia 
implinirii varstei de 100 ani, doamnei Mihu Ana 

  1 
  

Autoritati executive si legislative – bunuri si 
servicii 

  16,5 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica – bunuri si 
servicii 

  4 

Transfer Asociatie Sportiva   10 

Strazi –Reparatii curente   2 

             Drept urmare se majoreaza veniturile la indicatorul 04.02.04 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
munincipiilor pe anul 2018, cu suma de 151 mii lei, iar la partea de cheltuieli dupa cum 
urmeaza:    -  Cap. 65.02.  -  52 mii lei, 
 -  Cap 51.02. Autoritati executive – 80 mii lei: 
                          - 200130  - 69 mii lei; 
                          - 200109 – 5,5 mii lei; 
                          - 203030 – 5,5 mii lei; 
 -  Cap 67.02. Cultura, Recreere si Religie – 13 mii lei: 
                          - 200130 – 2 mii lei; 
                          - 203030 – 1 mii lei; 
                          - 5911 –   10 mii lei; 
 - Cap. 70.02. Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 6 mii lei: 
                          - 200105 – 4 mii lei; 
             - Cap. 84.02.03.03  – 2002  Reparatii curente – 2 mii lei. 
  DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
           Inițiator, 
                                                                                  PRIMAR  HĂPRIAN VISARION 
                          Contabil delegat,                 
                      Hăprian Ioana - Mariana 
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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL ALBA 
PRIMĂRIA COMUNEI DAIA ROMÂNĂ 
                                        

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

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

 

NR. 3117/21.09.2018 
  RAPORT DE SPECIALITATE 

 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DAIA ROMANA PENTRU ANUL 2018 
          Bugetul local al comunei Daia Romana,pentru anul 2018 a fost aprobat prin HCL nr. 
11/16.02.2018. 
  In conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 19, alin (2),  „pe parcursul exercitiului bugetar, 
autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite” 
           Potrivit dispozițiilor  art. 36 alin (2) lit. b), alin 4  lit. a)  din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicată, consiliul Local, in exercitarea atributiilor privind 
dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, aprobă,  la propunerea primarului, bugetul 
local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugeare si contul de încheiere a execițiului  
bugetar. 
          Luând în considerera: 
 1. Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cu  nr. ABG_STZ-
13.761/13.09.2018, inregistrata la Comuna Daia Romana cu nr 3068/13.09.2018, referitoare la 
comunicare influente cote defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la ninelul comunei si pentru echilibrarea bugetului local, 
pentru anul 2018; 
           2. Referatul nr. 3124/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta, se majoreaza 
creditele bugetare la cap. 3702 – Biblioteca, subcapitolul 200130 – Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare cu suma de 2 mii lei, necesara pentru finantarea publicarii lucrarii Daia 
Romana in anii colectivizarii 1949-1960, autor Bica Gheorghe. 
           3. Referatul nr. 3123/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta, se majoreaza 
creditele bugetare la cap. 3702 – Camin Cultural, subcapitolul 203030  - Alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii cu suma de 1 mii lei , necesara pentru acordarea unui ajutor cu ocazia implinirii varstei 
de 100 de ani, doamnei Mihu Ana. 
  4. Adresa nr. 1485/21.09.2018, intocmita de catre director Scoala Gimnaziala Daia 
Romana, înregistrată sub nr. 3129/21.09.2018, se majoreaza creditele bugetare la cap. 65.02 cu 
suma de 37,5 mii lei, necesara pentru a a achizitiona lemn pentru foc. 
In cazul unitatii noastre modificarile sunt urmatoarele:     
                                                                                                              -  mii lei - 

Specificatie Cod indicator Influente conform deciziei 
A.J.F.P Alba nr. 
3068/13.09.2018 

Cote defalcate din impozitul 
pe venit 

04.02.01 -19 

Sume allocate din cotele din 
impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2018 din care: 

04.02.04 170 
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Servicii de arhivare a 
documentatiei aferente 
institutiei Comunei Daia 
Romana 

  63.5 

Servicii reparare sistem 
supraveghere video Scoala 
Gimnaziala Daia Romana 

  14,5 

Achizitie lemn de foc Scoala 
Gimnaziala Daia Romana 

  37,5 

Finantare publicare lucrare 
“Daia Romana in anii 
colectivizarii 1949-1960” autor 
Gheorghe Bica” 

  2 
  

Acordarea unui ajutor 
financiar cu ocazia implinirii 
varstei de 100 ani, doamnei 
Mihu Ana 

  1 
  

Autoritati executive si 
legislative – bunuri si servicii 

  16,5 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica – bunuri si servicii 

  4 

Transfer Asociatie Sportiva   10 

Strazi –Reparatii curente   2 

            
  
Drept urmare se majoreaza veniturile la indicatorul 04.02.04 – Sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, munincipiilor pe 
anul 2018, cu suma de 151 mii lei, iar la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:   
  
  -  Cap. 65.02.  -  52 mii lei, 
 -  Cap 51.02. Autoritati executive – 80 mii lei: 
                          - 200130  - 69 mii lei; 
                          - 200109 – 5,5 mii lei; 
                          - 203030 – 5,5 mii lei; 
 -  Cap 67.02. Cultura, Recreere si Religie – 13 mii lei: 
                          - 200130 – 2 mii lei; 
                          - 203030 – 1 mii lei; 
                          - 5911 –   10 mii lei; 
 - Cap. 70.02. Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 6 mii lei: 
                          - 200105 – 4 mii lei; 
             - Cap. 84.02.03.03  – 2002  Reparatii curente – 2 mii lei. 
  
 DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
  
          Intocmit, 
         Inspector 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  21.09.2018; 

  

        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. 3117/21.09.2018, 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 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 21.09.2018 

  

              PRIMAR                                                      SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                                       Damian Visalon 

  

  

  

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 

                                                              Cons. Damian Nicolae 
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                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    CONSILIUL LOCAL 

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

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

                

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

RAPORT  DE AVIZARE 

        Comisia de  specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – financiară, buget – 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, 

protecția mediului și comerț  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în 

şedinţă în data de 21.09.2018, a luat în discuţie  raportul  de specialitate nr. 3117/21.09.2018, 

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 

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 21.09.2018 
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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. 
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0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Daia Română pentru anul 2018 

            Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință ordinară în ziua de 
27.09.2018; 
            Luând în dezbatere: 
         -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a Daia Română 
pentru anul 2018; 
         -  raportul  de specialitate nr. 3117/21.09.2018, 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; 
           - adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cu  nr. ABG_STZ-13.761/13.09.2018, 
inregistrata la Comuna Daia Romana cu nr 3068/13.09.2018, referitoare la comunicare influente cote 
defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la ninelul comunei si pentru echilibrarea bugetului local, pentru anul 2018; 
            -  referatul nr. 3124/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta referitor  la  finantarea 
publicarii lucrarii Daia Romana in anii colectivizarii 1949-1960, autor Bica Gheorghe; 
            -  referatul nr. 3123/21.09.2018, intocmit de catre Bibliotecar Cibu Sinefta, referitor la  acordarea 
unui ajutor cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani, doamnei Mihu Ana; 
  - adresa nr. 1485/21.09.2018, intocmita de catre director Scoala Gimnaziala Daia Romana, 
înregistrată sub nr. 3129/21.09.2018; 
             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. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.                                                             
DAIA ROMÂNĂ 27.09.2018           
  Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: - Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, A.J.F.P. Alba, 
Trezoreria Sebeș,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 27.09.2018                                                          
NR.  42                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                                                               CONS. CORNEA DUMITRU 
       Contrasemnează, Secretar Damian Visalon 
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 Anexa la  Hot. nr. 42/27.09.2018 
                                                                                         -  mii lei - 

Specificatie Cod indicator Influente conform 
deciziei A.J.F.P Alba 
nr. 6/2018 
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Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 -19 

Sume allocate din cotele din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 
din care: 

04.02.04 170 

Servicii de arhivare a documentatiei aferente 
institutiei Comunei Daia Romana 

  63.5 

Servicii reparare sistem supraveghere video 
Scoala Gimnaziala Daia Romana 

  14,5 

Achizitie lemn de foc Scoala Gimnaziala Daia 
Romana 

  37,5 

Finantare publicare lucrare “Daia Romana in anii 
colectivizarii 1949-1960” autor Gheorghe Bica” 

  2 
  

Acordarea unui ajutor financiar cu ocazia 
implinirii varstei de 100 ani, doamnei Mihu Ana 

  1 
  

Autoritati executive si legislative – bunuri si 
servicii 

  16,5 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica – bunuri si 
servicii 

  4 

Transfer Asociatie Sportiva   10 

Strazi –Reparatii curente   2 

             Drept urmare se majoreaza veniturile la indicatorul 04.02.04 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
munincipiilor pe anul 2018, cu suma de 151 mii lei, iar la partea de cheltuieli dupa cum 
urmeaza:    -  Cap. 65.02.  -  52 mii lei, 
 -  Cap 51.02. Autoritati executive – 80 mii lei: 
                          - 200130  - 69 mii lei; 
                          - 200109 – 5,5 mii lei; 
                          - 203030 – 5,5 mii lei; 
 -  Cap 67.02. Cultura, Recreere si Religie – 13 mii lei: 
                          - 200130 – 2 mii lei; 
                          - 203030 – 1 mii lei; 
                          - 5911 –   10 mii lei; 
 - Cap. 70.02. Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 6 mii lei: 
                          - 200105 – 4 mii lei; 
             - Cap. 84.02.03.03  – 2002  Reparatii curente – 2 mii lei. 
Daia Română 27.09.2018    
                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Contrasemnează                                         CONS. _____________________ 

                          secretar Damian Visalon           
 

 
pag. 1 din 1 

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

    ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice  prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

„Sală de sport scolara – proiect pilot, 
din satul Daia Româna, nr.649A, comuna Daia Româna, judetul Alba” 

 
             Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 
                    Luând în considerare: 
                  -  raportul  de specialitate nr. 3116/21.09.2018, privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , 
a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție “Sală 
sport școlară – proiect pilot, în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba” 
întocmit de către compartimentul de resort  din cadrul aparatului de specialitate; 
 Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) și (2) 
și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței 
Guvernului nr.  25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. S.A.; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 aliniat (6)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi republicată, propun următorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
            Luând în dezbatere: 
           -  expunerea de motive la proiectul de hotărâreprivind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administrației Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de 
sport scolara – proiect pilot, din satul Daia Româna, nr.649A, comuna Daia Româna, judetul Alba”; 
         -  raportul  de specialitate nr. 3116/21.09.2018, privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție “Sală sport 
școlară – proiect pilot, în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba” întocmit 
de către compartimentul de resort  din cadrul aparatului de specialitate; 
 Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. a) art. 4 alin. (1) și (2) 
și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței 
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Guvernului nr.  25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. S.A.; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

 



 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1. Aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice  prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în satul Daia 
Română, comuna Daia Română, judeţul Alba, aflat în proprietatea publică a unității administrativ 
- teritoriale, comuna Daia Română, în suprafaţă de 2 800 mp, conform PAD anexei la  H.C.L. nr. 
43/2018,  din totalul de 13.020 mp identificat potrivit Cărții funciare nr. 71808 Daia Română, nr. 
topografic/nr. cadastral 71808,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către 
„C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Sală de sport scolară – proiect pilot,  Școala  Generală 
cls. I-VIII în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba; 
  
 Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
  
 Art.3. Aprobarea asigurarării 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 condițiile legii, 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului; 
  
 Art.5. Consiliul Local al Comunei Daia Română se obligă ca, după predarea amplasamentului 
şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 
ani. 

 

DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
 
 
NR.  26 
 
 
                                   Inițiator, 
                                                                                  Primar HĂPRIAN VISARION 
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NR. 3116/21.09.2018 
REFERAT 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiție “Sală sport școlară – proiect pilot, 
în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba” 

MOTIVAȚIA DE FAPT: 
  Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. desfasoara activitati de interes public sau social pe baza 

programelor de interes public ori social in domeniul constructiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului. 
 Pentru desfasurarea obiectului sau de activitate, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. poate 
elabora propuneri Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind programele de interes public 
sau social in domeniul constructiilor. 
 Potrivit obiectului sau de activitate, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. urmareste asigurarea 
resurselor financiare pentru programele de interes public sau social in domeniul constructiilor si executa aceste 
programe, inclusiv Programul "Sali de sport", in perioada 2001 - 2004, aprobate de Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului, conform legii. 
 Derularea investitiilor in constructia de sali de sport se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii 
"C.N.I." - S.A., societate pe actiuni care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor 
si Turismului. 
 Constructiile de sali de sport care se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. se 
amplaseaza pe terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 
 Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, destinate 
constructiilor de săli de sport se preiau in folosinta, potrivit legii, de Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - 
S.A., pe perioada realizarii investitiei, pe baza de protocol incheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresa ca 
terenurile sunt libere de orice sarcini. 
 Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate anual, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - 
S.A. preia de la beneficiari, potrivit legii, terenurile aferente constructiilor. Acestea sunt preluate pe durata de 
realizare a investitiei, dupa aprobarea listei obiectivelor de investitii privind constructia de sali de sport de catre 
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si obtinerea surselor de finantare, in conditiile legii. 
 Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. asigura urmarirea si supravegherea tehnica a lucrarilor, 
receptia la terminarea lucrarilor de constructii-montaj conform graficului anexa la contract si punerea in functiune 
a obiectivelor de investitii, participa impreuna cu reprezentantii beneficiarilor la receptia finala la expirarea 
perioadei de garantie. 
 Supravegherea tehnico-economica a lucrarilor de constructii se realizeaza de Compania Nationala de 
Investitii "C.N.I." - S.A. prin personal atestat. 
 Finantarea constructiei de sali de sport se efectueaza conform prevederilor legale. 
 Dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. va 
preda beneficiarului, prin protocol, terenul si obiectivul de investitii realizat, cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare. 
MOTIVAȚIA DE DREPT: 

– OG nr. 16/2014 (art. 1 alin (2) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. a) art. 4 alin. (1) și (2) și art. 13); 
– L. nr. 215/2001 (art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d); 

DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018        ÎNTOCMIT 
                     Insp. MOLDOVAN AMALIA 
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PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  21.09.2018; 

 
 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 rapoartul de specialitate nr. 
3116/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de 
Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiție “Sală sport școlară – proiect pilot, în sat Daia 
Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba”. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 Daia Română 21.09.2018 

 
 
       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 21.09.2018, a luat în discuţie  raportul de 
specialitate nr. 3116/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de 
Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiție “Sală sport școlară – proiect pilot, în sat Daia Română nr. 649 A, 
comuna Daia Română, județul Alba”. şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

 - OG nr. 16/2014 (art. 1 alin (2) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. a) art. 4 alin. (1) 
și (2) și art. 13); 
 - L. nr. 215/2001 (art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. 
d); 

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  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție “Sală sport școlară – proiect pilot, 
în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba” şi  propune Consiliului 
local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018 
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     PROCES  -  VERBAL 

     încheiat astăzi  21.09.2018 

             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  a 
rapoartul de specialitate nr. 3116/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum  și  proiectul de 
hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție “Sală sport 
școlară – proiect pilot, în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul 
Alba”. 

 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  Daia Română 21.09.2018 
 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 

   

 

 

                                       PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
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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 întrunită în şedinţă în data de 21.09.2018, a luat 

în discuţie  raportul de specialitate nr. 3116/21.09.2018,  întocmit de către compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiție “Sală sport școlară – proiect pilot, în sat Daia 
Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba”. şi  a constatat că acestea au ca 
suport legal prevederile: 

 - OG nr. 16/2014 (art. 1 alin (2) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. a) art. 4 alin. (1) 
și (2) și art. 13); 
 - L. nr. 215/2001 (art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. 
d); 
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  predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” 
S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiție “Sală sport școlară – proiect pilot, în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia 
Română, județul Alba” şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 

COMISIA:                     TRIAN NICOLAE _____________________ 
                                   ISPAS NICOLAE _______________________ 
                                   SCHEAU TEODOR _____________________ 
                                   BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 
                                   MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 
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H O T Ă R Â R E 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție 
 “Sală sport școlară – proiect pilot, Școala  Generală cls. I-VIII 

în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba” 
 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 
            Luând în considerare: 
           -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administrației Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de 
sport scolara – proiect pilot, din satul Daia Româna, nr.649A, comuna Daia Româna, judetul Alba”; 
         -  raportul  de specialitate nr. 3116/21.09.2018, privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amp 
lasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție “Sală sport 
școlară – proiect pilot, în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba” întocmit 
de către compartimentul de resort  din cadrul aparatului de specialitate; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de activitate nr. 1 și 3 din cadrul Consiliului 
local al comunei Daia Română; 
  
 Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) lit. a), art. 2 alin. (1) lit. a) art. 4 alin. (1) și (2) 
și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței 
Guvernului nr.  25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. S.A.; 
  
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d) din din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
   
 În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art.1. Aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice  prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în satul Daia 
Română, comuna Daia Română, judeţul Alba, aflat în proprietatea publică a unității 
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Română, nr. topografic/nr. cadastral 71808,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada 
realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Sală de sport scolară – proiect pilot,  
Școala  Generală cls. I-VIII în sat Daia Română nr. 649 A, comuna Daia Română, județul Alba; 
  
 Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
  
 Art.3. Aprobarea asigurarării 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 condițiile legii, 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului; 
  
 Art.5. Consiliul Local al Comunei Daia Română se obligă ca, după predarea 
amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o 
perioada de minim 15 ani. 
 
 Art. 6.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 
    -  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
    -  Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A.; 
    -  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. 
    
 
NR. 43 
 
 Daia Română 27.09.2018                                                                  
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                        CONS. CORNEA DUMITRU 
    Contrasemnează 
                          secretar Damian Visalon           
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Daia Română, în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română pentru anul școlar 2018-2019 

 
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română, județul Alba; 

 
               Luând în considerare: 
          -  adresa nr. 1350/04.09.2018  a Scolii Gimnaziale  Daia Română prin care se solicită 
Consiliului local Daia Română desemnarea a doi consilieri locali, care sa faca parte din Consiliul 
de Administratie al Scolii, pentru anul scolar 2018 - 2019, inregistrata sub nr. 2986/04.09.2018; 
 -  referatul nr. 3138/21.09.2018 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate; 
 
          Având în vedere prevederile: 
          -  art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
       - art. 10 din Metodologia de organizare si functionare a Consiliului de Administratie 
a unitatii de invatamant, anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
        În temeiul  art. 45 alin. (6)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun următorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba; 
 Luând în considerare: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului local Daia Română, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română 
pentru anul școlar 2018-2019; 
 - adresa nr. 1350/04.09.2018  a Scolii Gimnaziale  Daia Română prin care se solicită 
Consiliului local Daia Română desemnarea a doi consilieri locali, care sa faca parte din Consiliul 
de Administratie al Scolii, pentru anul scolar 2018 - 2019, inregistrata sub nr. 2986/04.09.2018; 
 - referatul nr. 3138/21.09.2018 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate; 
          Având în vedere prevederile: 
       -  art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
       -  art. 10 din Metodologia de organizare si functionare a Consiliului de 
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Administratie a unitatii de invatamant, anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
          În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

http://www.primariadaiaromana.ro/


 

 

ulterioare; 
 În temeiul  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă 
prezenta   

HOTĂRÂRE 
 

        Art.1. Se aprobă desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Daia Română, 
în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Daia Română, pentru anul scolar 2018 - 2019, 
după cum urmează: 
    1. dl CORNEA DUMIUTRU – consilier local; 
          2. d-na BIȘBOACĂ ANA – consilier local. 
      Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Daia 
Română. 
       Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor prevazute la art. 1, Scolii Gimnaziale 
Daia Română, Institutiei Prefectului – judetul Alba și un exemplar la dosar, in termenul prevazut 
de lege. 
          Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
 
          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __ voturi favorabile valabil exprimate, 
care reprezintă ___ % din numărul consilierilor în funcţie şi ___ %  din numărul consilierilor 
prezenţi. 
    
 
 Daia Română 21.09.2018                                                                     INIȚIATOR, 
                                                                                     PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
 
NR. 27 
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NR. 3138/21.09.2018 
REFERAT 

 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Daia Română, în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Daia Română pentru anul de învățământ 2018-2019 

MOTIVAȚIA DE FAPT: 
 Unitățile de invațământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 
administrație, de directori și de directori adjuncți, dupa caz. 
 In exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul 
profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile publice locale. 
 În unitațile de invațământ de stat, consiliul de administrație este organ de conducere și este 
constituit din 7, 9, sau 13 membri, astfel: 
 I.  În cazul unităților de invățământ de nivel gimnazial cu un  singur rând de clase, consiliul de 
administrație este format din 7 membri și are următoarea componență: 

– 3 cadre didactice inclusiv directorul; 
– 2 reprezentanți ai părinților; 
– un reprezentant al primarului; 
– un reprezentant al consiliului local. 

  Aceste prevederi se aplică in mod corespunzator și pentru invațământul preșcolar și primar. 
          II.  În cazul in care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia: 
        - 4 sunt cadre didactice; 
        -  2 reprezentanți ai părinților; 
        - un reprezentant al primarului; 
        - 2 reprezentanți ai  consiliului local. 
 Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota     
 aferentă cadrelor didactice din unitatea de invațământ respectivă. 
 III.  În cazul in care consiliul de administrație este format din 13 membri, consiliul de administrație 
are în componența sa: 

– 6 cadre didactice; 
– 3 reprezentanti ai parintilor; 
– un reprezentant al primarului; 
– 3 reprezentani ai  consiliului local. 

      În acest caz, directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de    administrație      
  din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de invățământ respectivă. 

            Având în vedere numărul de membrii ai consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Daia Română, 
respectiv 9, propunem desemnarea unui număr de 2 consilieri locali să facă parte din consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale Daia Română pentru anul de învățămâmânt 2018-2019. 
MOTIVAȚIA DE DREPT: 
 - art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
          - art. 10 din Metodologia de organizare si functionare a Consiliului de Administratie a 
 unitatii de invatamant, anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 DAIA ROMÂNĂ 21.09.2018                       ÎNTOCMIT,   
                 secretar Damian Visalon 
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          R O M Â N I A 
        JUDEŢUL ALBA 
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             P R I M A R 
  



 

 

  

PROCES  -  VERBAL 

  

încheiat astăzi  21.09.2018; 

  

    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. 2 pentru activitate ştiinţifică, învăţământ, sănătate, cultură, 

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

raportul de specialitate  nr. 3138/21.09.2018, întocmit de către compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Daia Română, în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română pentru anul de ,învățămânr 2018-
2019. 
  

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

                Daia Română 21.09.2018 

  

                PRIMAR                                                   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____ 



 

 

  
RAPORT DE AVIZARE 

  

 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 21 septembrie 2018, a luat în discuţie raportul  de 

specialitate  nr. 3138/21.09.2018, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local Daia Română, în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Daia Română pentru anul de învățământ 2018-2019 şi a constatat că 

acestea au ca suport legal prevederile: 

          - art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
      - art. 10 din Metodologia de organizare si functionare a Consiliului de 
Administratie a  unitatii de invatamant, anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
local Daia Română, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română 
pentru anul de învățământ 2018-2019 şi propune adoptarea unei hotărâri de consiliu în 

acest sens. 

 

           Daia Română 21.09.2018 

                    
      COMISIA:        
         CIBU ADRIAN___________________ 
         CORNEA DUMITRU _____________ 
                                                               SCHEAU ANDREI _______________ 
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H O T Ă R Â R E 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Daia Română, în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română pentru anul școlar 2018-2019 
           Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 
27.09.2018; 
                 Luând în considerare: 
        -  adresa nr. 1350/04.09.2018  a Scolii Gimnaziale  Daia Română prin care se solicita Consiliului local 
Daia Română desemnarea a doi consilieri locali, care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii, 
pentru anul scolar 2018 - 2019, inregistrata sub nr. 2986/04.09.2018; 
          -     expunerea de motive a primarului comunei Daia Română  privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului local Daia Română, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română pentru anul 
școlar 2018-2019; 
 -  referatul nr. 3138/21.09.2018  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Daia Română, 
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română pentru anul de învățământ 2018-2019; 
        - raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică, învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română 
           Având în vedere prevederile: 
        -  art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
        -    art. 10 din Metodologia de organizare si functionare a Consiliului de Administratie a 
unitatii de invatamant, anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        În temeiul  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta   

          HOTĂRÂRE 
        Art.1. Se aprobă desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Daia Română, în 
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Daia Română, pentru anul scolar 2018 - 2019, după cum urmează: 

        1. dl CORNEA DUMIUTRU – consilier local; 
        2. d-na BIȘBOACĂ ANA – consilier local. 
       Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Daia Română. 
       Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, in termenul prevazut de lege, persoanelor prevazute la art. 
1, Scolii Gimnaziale Daia Română, Institutiei Prefectului – judetul Alba și 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 27.09.2018                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

NR. 44                                                                                      CONS. CORNEA DUMITRU 
                             Contrasemnează, 
                        secretar Damian Visalon 
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