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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, 
în şedinţă extraordinară   în ziua de 28 noiembrie 2018 

          Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera ”a” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit 
următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 Art. 1.  Se convoacă în şedinţă  extraordinară, Consiliul local al comunei Daia Română 
din judeţul Alba, în ziua de 28.11.2018  la ora 18,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, 
cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 

învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română, pentru anul școlar   2019 – 
2020; 

                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri si cheltuieli la comunei Daia Romana la  data de 30.09.2018; 
                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

3.  Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației 
,,Apa Alba"; 

           Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei 

Daia Română pentru anul  2018;     

                        Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
5.    Probleme curente. 

 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- un exemplar la dosar. 
 
DAIA  ROMÂNĂ  24.11.2018 
Nr. 119 

                                                  PRIMAR, 
             HĂPRIAN VISARION 

     Avizat pentru legalitate, 
     secretar Damian Visalon 
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C O N V O C A T O R 
 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (2) 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 28.11.2018  ora 18,00 în 
sala de şedinţe a Primăriei locale, cu următorul: 
 

 PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 

învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română, pentru anul școlar   2019 – 
2020; 

                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri si cheltuieli la comunei Daia Romana la  data de 30.09.2018; 
                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

3.  Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației 
,,Apa Alba"; 

           Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei 

Daia Română pentru anul  2018;     

                        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 24.11.2018       PRIMAR 

           HĂPRIAN VISARION 
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 I N V I T A Ţ I E 

 
   

 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl consilier 
______________________________  este invitat să participe la şedinţa extraordinară  a 
Consiliului local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 28.11.2018 ora 18,00, 
în sala de şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 

învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română, pentru anul școlar   2019 – 
2020; 

                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri si cheltuieli la comunei Daia Romana la  data de 30.09.2018; 
                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

3.  Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației 
,,Apa Alba"; 

           Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei 

Daia Română pentru anul  2018;     

                        Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
5.    Probleme curente. 
 
 

DAIA  ROMÂNĂ  24.11.2018      
 

 

 

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

 P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat astăzi 24.11.2018 

  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 proiectului planului 
de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română, pentru 
anul școlar   2019 – 2020; 
           - expunerea de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 
al bugetului de venituri si cheltuieli la comunei Daia Romana la  data de 30.09.2018; 
           - expunerea de motive la proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației 
,,Apa Alba"; 

 - expunerea de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului 
local al comunei Daia Română pentru anul  2018;   

               -  dispoziţia nr. 119/24.11.2018 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
 convocarea   consiliului local în şedinţă extraordinară   în ziua de  28.11.2018, cu 
 următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 

 1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 
învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română, pentru anul școlar   2019 – 
2020; 

                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri si cheltuieli la comunei Daia Romana la  data de 30.09.2018; 
                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

3.  Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației 
,,Apa Alba"; 

           Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei 

Daia Română pentru anul  2018;     

                        Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
5.    Probleme curente. 

  DAIA  ROMÂNĂ  24.11.2018     
                P R I M A R                                              SECRETAR                       
       HĂPRIAN VISARION                                             Damian Visalon   
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 LISTA  DE  PREZENŢĂ 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal de la şedinţa 
extraordinară a consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 28.11.2018, 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 
                   28.11.2018 
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H O T Ă R Â R E 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  extraordinară  a Consiliului local al 
comunei Daia Română din ziua de 28.11.2018 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
extraordinară   în ziua de 28.11.2018; 
  
  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  Damian Nicolae; 
 În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta: 

            H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.1. Se aprobă ca dl consilier Ispas Nicolae, să îndeplinească funcţia de preşedinte 
de şedinţă la şedinţa extraordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 
28.11.2018. 
 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 28.11.2018                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                        CONS. ISPAS NICOLAE 

 NR. 50 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de zi  pentru şedinţa extraordinară  din ziua de 
28.11.2018 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară 
în ziua de 28.11.2018; 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din 
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local din 
ziua de 28.11.2018; 

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

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

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

Română din ziua de 28.11.2018, ca fiind următoarea: 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 
învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română, pentru anul școlar   2019 – 
2020; 

                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri si cheltuieli la comunei Daia Romana la  data de 30.09.2018; 
                       Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

3.  Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului  Consiliului Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației 
,,Apa Alba"; 

           Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei 

Daia Română pentru anul  2018;     

                        Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
5.    Probleme curente. 

  DAIA  ROMÂNĂ  28.11.2018     
        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 28.11.2018                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                         CONS. ISPAS NICOLAE 
 NR. 51 

            Contrasemnează 
                           Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 
învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română  pentru anul 

școlar  2019 - 2020 

 
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română; 

 Luând în considerare: 
 - raportul de specialitate nr. 3758/24.11.2018 întocmit de către compartimentul 
de  resort din cadrul aparatului de specialitate; 
 - Adresa nr. 8027/26.10.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Alba; 
  Având în vedere prevederile: 

-  art. 20 alin. (1) şi art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 24 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/2018 
referitor la  Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari 
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului 
conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru 
anul școlar 2019-2020; 

  În baza dispoziţiilor  art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

 În temeiul art. 45 alin. (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 hotărâre  privind aprobarea proiectului 
planului de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial din comuna Daia 
Română  pentru anul școlar 2019 – 2020; 
 - raportul de specialitate nr. 3758/24.11.2018 întocmit de către compartimentul 
de  resort din cadrul aparatului de specialitate; 

 - Adresa nr. 8027/26.10.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Alba; 
  Având în vedere prevederile: 

 art. 20 alin. (1) şi art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari 
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului 
conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru 
anul școlar 2019-2020; 
  
 În baza dispoziţiilor  art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
   Art. 1. Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul 

primar și gimnazial din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 - 2020 
conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    

 
DAIA ROMÂNĂ 24.11.2018         
 
 

INIȚIATOR, 
 P R I M A R  HĂPRIAN VISARION 

 
NR. 31 
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              R O M Â N I A 
             JUDEŢUL ALBA 
PRIMĂRIA COM. DAIA ROMÂNĂ 



         NR. 3758/24.11.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul 
primar și gimnazial din comuna Daia Română  pentru anul școlar  2018 - 

2019 

 
Ţinând cont de prevederile legale aplicabile cu privire la organizarea reţelei şcolare, 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
care la art. 61 alin. 2 stipulează „Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi 
particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special 
postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către 
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi 
cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.", 

 Art. 24 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/2018  
referitor la  Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în 
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării 

rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020; 
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, care la art. 23 alin. 1 stipulează „Autorităţile administraţiei publice 
prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, 
comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi 
executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale." 

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul 
Local al comunei Daia Română, conform proiectului de hotărâre iniţiat de catre primarul 
comunei, prin care să se aprobe: 

Proiectului planului de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial din 
comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 – 2020 

 

 Legalitatea actului administrativ este condiţionată de emiterea anterioară a avizului 
conform al Inspectoraului Școlar Județean Alba. 
          
DAIA ROMÂNĂ 24.11.2018   
         ÎNTOCMIT 
        Secretar Damian Visalon 
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          R O M Â N I A 
        JUDEŢUL ALBA 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
             P R I M A R 
 

PROCES  -  VERBAL 

  
încheiat astăzi  24.11.2018; 

 
 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. 
3758/24.11.2018, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial 
din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 – 2020. 

 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  Daia Română 24.11.2018 

 
         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 24 noiembrie 2018, a 
luat în discuţie raportul  de specialitate  3758/24.11.2018, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind aprobarea  proiectului planului de școlarizare pentru 
învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 

- 2020   şi a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 

          -   art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei                 
 Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/2018 referitor  la  
Metodologia privind  fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
 preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de 
 învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în 
 vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 
 2018 - 2019; 
   -  art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

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 
aprobarea  planului de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial din 

comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 - 2020 şi propune adoptarea unei 
hotărâri de consiliu în acest sens. 
 
 Daia Română 24.11.2018 

  COMISIA:         
 CIBU ADRIAN__________________ 

 CORNEA DUMITRU_____________ 

-          SCHEAU ANDREI _____________ 
 

 
 
 
 
 

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

                  ROMÂNIA 



                     JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                  CONSILIUL LOCAL 

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

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

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul 

primar și gimnazial din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 - 2020 

Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință extraordinară în 

ziua de 28.11.2018; 

 Luând în considerare: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea proiectului planului de 

școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial din comuna Daia Română  pentru anul școlar 
2019 – 2020; 
 - raportul de specialitate nr. 3758/24.11.2018  întocmit de către compartimentul de  resort 
din cadrul aparatului de specialitate; 

-   Adresa nr. 8027/26.10.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Alba; 
      -   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. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei              Naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

   - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/2018 referitor  la  Metodologia 

privind  fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul  preuniversitar de stat, 
cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de  învățământ particular și 
confesional, precum și emiterea avizului conform în  vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020; 
 În baza dispoziţiilor  art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

H O T A R A S T E: 
  Art. 1. Se aprobă  proiectul planului de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial din 

comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 - 2020 conform anexelor  transmise de către Școala 

Gimnazială Daia Română la I.Ș.J. Alba,  comunicate Primăriei com. Daia Română, și care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Daia Română, I.Ș.J. Alba, Școlii 
Gimanziale 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 28.11.2018                                            PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                                               CONS. ISPAS NICOLAE 
    NR. 52 
 Contrasemnează, secretar Damian Visalon 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 
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tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind acordarea unui mandat special domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul 
Consiliului Local  al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației  ,,Apa Alba" 

  Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
  Luând în considerare: 

 Raportul de specialitate  nr. 3761/24.11.2018 întocmit de către compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate; 

 Prevederile  art. 12 alin. (1) lit. i) și art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

 Prevederile art. 16, alin. (3), lit. d) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ,,Apa Alba"; 

 Adresa Asociatiei Apa Alba, nr. 365/07.11.2018, înregistrată sub nr. 3600/08.11.2018; 
            În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 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 judeţul Alba; 
       Luând în dezbatere: 
      -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
  special domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului Local  al comunei Daia  
 Română în Adunarea generală a Asociației  ,,Apa Alba"; 

 Raportul de specialitate  nr. 3761/24.11.2018 întocmit de către compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate; 

 Prevederile  art. 12 alin. (1) lit. i) și art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

 Prevederile art. 16, alin. (3), lit. d) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ,,Apa Alba"; 

 Adresa Asociatiei Apa Alba, nr. 365/07.11.2018, înregistrată sub nr. 3600/08.11.2018; 
            În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 

 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare 
     

        În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

    Art. Unic - Se acordă mandat special domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului  
 Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa  
 Alba", să voteze Hotărârile Asociației. 
 

       DAIA ROMÂNĂ 24.11.2018                                 Inițiator, 
NR.  33                                           PRIMAR  HĂPRIAN VISARION 
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                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 
      Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
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NR. 3761/24.11.2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind atribuțiile consiliului local referitoare la gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni 

MOTIVATIA DE FAPT : 
 În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă 
hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: 
 -  aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
a programelor multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor existente, 
precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de 
canalizare, în condiţiile legii; 
 -  elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza normelor-cadru şi a regulamentelor-cadru 
elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 
 -  aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanţarea proiectelor 
de investiţii în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul 
local şi/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile; 
 Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare este A.N.R.S.C. Aceasta îşi exercită competenţele şi atribuţiile care îi sunt 
acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, faţă de toţi 
operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de 
organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptată sau de ţara de 
origine. 
    A.N.R.S.C. elaborează şi aprobă, prin ordin al preşedintelui acesteia: 
       -  metodologia şi procedura - cadru de stabilire, monitorizare, măsurare, comparare şi 
analiză a indicatorilor de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
     - metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 
MOTIVAȚIA DE DREPT: 

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
- Legea nr. 215/2001 a   administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

DAIA ROMÂNĂ 24.11.2018   
                  ÎNTOCMIT, 
              secretar Damian Visalon 
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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  24.11.2018; 

 
 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. 3761/24.11.2018,  întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  
proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar 
Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului Local  al comunei Daia Română în 
Adunarea generală a Asociației  ,,Apa Alba". 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 24.11.2018 

 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                         Cons. Damian Nicolae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.primariadaiaromana.ro/


                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

                    CONSILIUL LOCAL 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 
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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 
24.11.2018, a luat în discuţie  raportul de specialitate nr. 3761/24.11.2018,  
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului și  proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului Local  al comunei 
Daia Română în Adunarea generală a Asociației  ,,Apa Alba" şi  a constatat că 
acestea au ca suport legal prevederile: 

          -  Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

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

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 

DAIA ROMÂNĂ 24.11.2018 
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                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                   PRIMAR 
 

 
PROCES  -  VERBAL 

  
încheiat astăzi  24.11.2018 

 
 

 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 

Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea 
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3  pentru administraţie publică  
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, 
amenajarea teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia 
Română, a raportului de specialitate nr. 3761/24.11.2018,  întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  
proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar 
Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului Local  al comunei Daia Română în 
Adunarea generală a Asociației  ,,Apa Alba". 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 24.11.2018 

 
 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 
                      Cons. Scheau Teodor 
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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 24.11.2018, a luat în discuţie  raportul de specialitate nr. 
3761/24.11.2018,  întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special domnului primar Hăprian Visarion, 
reprezentantul Consiliului Local  al comunei Daia Română în Adunarea generală 
a Asociației  ,,Apa Alba" şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

          -  Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

         -  Legii 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  
aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele 
care deservesc Comuna Daia Română  şi  propune Consiliului local, adoptarea 
hotărârii în acest  sens. 
 
COMISIA:     TRIAN NICOLAE _____________________ 

   ISPAS NICOLAE  _____________________ 
   SCHEAU TEODOR ____________________ 

     BIȘBOACĂ ANA ______________________ 
     MOLDOVAN SILVIU-MIHAI ______________ 

DAIA ROMÂNĂ 24.11.2018 
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H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui mandat special domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului 

Local  al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației  ,,Apa Alba" 
 
       Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință extraordinară în data de 
28.11.2018; 
       Luând în dezbatere: 
          -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului 
primar Hăprian Visarion, reprezentantul Consiliului Local  al comunei Daia   Română în Adunarea 
generală a Asociației  ,,Apa Alba"; 
        -  Raportul de specialitate  nr. 3761/24.11.2018 întocmit de către compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate; 
         -  Prevederile  art. 12 alin. (1) lit. i) și art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 
         - Prevederile art. 16, alin. (3), lit. d) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de dezvoltare   
intercomunitară „Apa Alba”; 

        -  Adresa Asociatiei Apa Alba, nr. 365/07.11.2018, înregistrată sub nr. 3600/08.11.2018; 
         - rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul Consiliului  
 local 
       În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a  
 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

    Art. 1.  - Se acordă mandat special domnului primar Hăprian Visarion, reprezentantul 
Consiliului   Local al comunei Daia Română în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ,,Apa   Alba", să voteze Hotărârile Asociației. 
   Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

- Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa 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 28.11.2018                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 NR. 54                                                           CONS. ISPAS NICOLAE 
 
                      Contrasemnează 
            secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

             privind aprobarea exerciţiului bugetar la trimestrul III al anului  2018 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba 

Luând în considerare: 

 raportul de specialitate nr.  3759/24.11.2018 privind aprobarea  execuţiei bugetare 
trimestriale  întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

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

     - art. 49 alin (12) al Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu     
      modificăile ulterioare; 
                -  Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 

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

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

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

 -  raportul de specialitate nr. 3759/24.11.2018 privind aprobarea  execuţiei bugetare 
trimestriale  întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

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

     - art. 49 alin (12) al Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu     
      modificăile ulterioare; 
                -  Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
public locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat (2) litera „a” şi art. 115 alin. (1) litera „b” din  Legea 
nr.215/2001 privind  administraţia public locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. Aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la trimestrul III al anului 2018, 
conform anexei nr. 1 , parte integrantă  din prezenta  hotărâre. 
 
 Daia Română, 24.11.2018 
  NR. 32 
                       Inițiator,                                                                      Contabil delegat, 
                    Primar Hăprian Visarion                          Hăprian Ioana 
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NR. 3759/24.11.2018 

REFERAT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea contului de executie a bugetului 

de venituri si cheltuieli al comunei Daia Romana 

  pentru trim III al anului 2018 

 

 

 

 Avand in vedere prevederile art. 49. Alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, modificata si completata “…ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in 

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor 

intocmite pe cele doua sectiuni”, in luna urmatoare incheierii trimestrului. In cazul de fata se prezinta 

spre aprobare executia trimestrului III al anului 2017, conform anexei nr. 1. 

 Executia bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Comunei Daia Romana pentru trim III 

al anului 2018 s-a efectuat prin Trezoreria Munincipiului Sebes, prin evidentierea in conturi distincte 

a veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate, pe categorii de surse de finantare si pe cele doua 

sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. 

  Sectiunea de functionare, parte obligatorie a bugetelor, prezinta situatia veniturilor necesare 

finantarii cheltuielilor curente si platile efectuate pana la data de 30.09.2018, angajate si utilizate in 

corelare cu veniturile incasate. 

 Sectiunea de dezvoltare, parte complementara a bugetului, cuprinde veniturile si cheltuielile 

aferente programului investitional, in limitele angajamentelor legale si bugetare ce au fost asumate 

pentru acest an bugetar. 

 In aceasta perioada, procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor bugetare autorizate pe 

fiecare categorie de cheltuieli cu respecterea prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice 

locale, referitoare la executia bugetara. 

 Veniturile totale incasate la bugetul local al comunei Daia Romana la data de 30.09.2018 

sunt in suma de 7.177,86  mii lei, reprezentand un procent de 63 % fata de prevederile trim III al 

anului 2018. 

 La partea de cheltuieli totale Primaria Comunei Daia Romana a inregistrat plati in suma totala 

de 6.013 mii lei, aceasta reprezentand un procent de 40 % fata de prevederile trim III al anului 2018. 

 Fata de cele prezentate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local al Comunei Daia 

Romana, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim. III al anului 2018, conform anexei 

nr. 1. 

 

 

 

 

Intocmit, 

Hileaga Nicoleta 
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H O T Ă R Â R E 
             privind aprobarea exerciţiului bugetar la trimestrul III al anului  2018 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință 
extraordinară în ziua de 28.11.2018; 

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

bugetar pentru trimestrul III al anului  2018; 
   -  raportul de specialitate nr. 3759/24.11.2018 privind aprobarea  execuţiei bugetare 
trimestriale  întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
 Având în vedere prevederile: 
 -  Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

  ulterioare; 
  -   art. 49 alin (12) al Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu     
  modificăile ulterioare; 
           -  Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
      În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia public locală, modificată şi republicată; 
      În temeiul art. 45 aliniat (2) litera „a” şi art. 115 alin. (1) litera „b” din  Legea 
nr.215/2001 privind  administraţia public locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. Aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la trimestrul III al anului 

  2018, conform anexei nr. 1 , parte integrantă  din prezenta  hotărâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 
-   Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
-   Primarului comunei Daia Română; 
-   compartimentului financiar – contabil; 
-   un exemplar la dosar. 

  Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din numărul 
consilierilor prezenţi. 
 Daia Română, 28.11.2018 
  NR. 53 
    Președinte de ședință,                                                                     Contabil delegat, 
CONS. ISPAS NICOLAE                                                                   Hăprian Ioana 
                                       

                    Contrasemnează secretar, 
                      Damian Visalon  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

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

 
             Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
        
     Luând în considerare: 
 
        -      referatul nr. 3762/24.11.2018; 

     -  raportul de specialitate nr. 3763/24.11.2018  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; 

           Având în vedere prevederile: 
   -   art. 19 alin. (2),  art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
            - Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;   
       În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

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

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
           Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
       Luând în dezbatere: 
                -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local a Daia Română pentru anul 2018; 

           -      referatul nr. 3762/24.11.2018; 
     -  raportul de specialitate nr. 3763/24.11.2018  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; 
           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 
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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 baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
       
 În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 



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

HOTĂRĂȘTE 
 

       Art. 1 . Aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 
conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             
 

DAIA ROMÂNĂ 24.11.2018   
 
NR. 34                 
 

 

 

                  P R I M A R 
                            HĂPRIAN VISARION 
      Contabil delegat, 
        Hăprian Ioana 
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H O T Ă R Â R E 
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pentru anul 2018 
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință extraordinară în 

ziua de 28.11.2018; 
Luând în dezbatere: 

        -   expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local 
al comunei Daia Română pentru anul 2018; 

           -      referatul nr. 3762/24.11.2018; 
     -  raportul de specialitate nr. 3763/24.11.2018  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; 

           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 baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
       În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

HOTĂRĂȘTE 
           Art. 1 . Aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Aprobă acordarea de ajutoare de urgență,  conform tabelului, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei prefectului judeţul Alba, Primarului 
comunei Daia Română, compartimentului financiar – contabil, Trezoreria Sebeș, 
A.J.F.P. Alba,  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, 28.11.2018 
  NR. 55 
    Președinte de ședință 
   CONS. ISPAS NICOLAE                                             Contrasemnează, 

                   Secretar  Damian Visalon  
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