
     

                 ROMÂNIA 
                    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 20 decembrie 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 20.12.2018 la ora 18,00 în sala de şedinţe a primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI 
 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar la data de 14.12.2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din 
comuna Daia Română; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în lista cu inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei Daia Română a investiției „Achiziție și montat contoare apă comuna Daia 
Reomână, județul Alba (PVR 6350/17.10.2018)”. 
     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. 
Se afișează  la sediul primăriei și pe pagina de Web.               
DAIA ROMÂNĂ 14.12.2018 
Nr. 128 
         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 admin-
istraţia publică locală, modificată şi republicată, se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al co-
munei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 20.12.2018 ora 18,00 în sala de şedinţe a Primăriei 
locale, cu următorul: 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI. 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar la data de 14.12.2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din 
comuna Daia Română; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în lista cu inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei Daia Română a investiției „Achiziție și montat contoare apă comuna Daia 
Reomână, județul Alba (PVR 6350/17.10.2018). 
     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 14.12.2018         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 20.12.2018,  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 rectificării bugetului local pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar la data de 14.12.2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din 
comuna Daia Română; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în lista cu inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei Daia Română a investiției „Achiziție și montat contoare apă comuna Daia 
Reomână, județul Alba (PVR 6350/17.10.2018). 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 

    5.  Probleme curente. 
 

DAIA ROMÂNĂ 14.12.2018 

        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 

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

încheiat astăzi 14.12.2018 

 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 stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2019; 

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

 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar la 
data de 14.12.2018; 

 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului 
pastoral pentru pajiștile din comuna Daia Română; 

 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind cuprinderea în lista cu inventarul 
bunurilor din domeniul public al comunei Daia Română a investiției „Achiziție și montat contoare 
apă comuna Daia Reomână, județul Alba (PVR 6350/17.10.2018). 

 -  dispoziția nr. 128/14.12.2018 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară 
în ziua de 20.12.2018 cu umrătorul 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI 
 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar la data de 14.12.2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din 
comuna Daia Română;  Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în lista cu inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei Daia Română a investiției „Achiziție și montat contoare apă comuna Daia 
Reomână, județul Alba (PVR 6350/17.10.2018). 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 

    5.  Probleme curente. 

DAIA ROMÂNĂ 14.12.2018             PRIMAR 

         HĂPRIAN VISARION 
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                   ROMÂNIA 

                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    CONSILIUL LOCAL 

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
0258/763101, 0258/763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

 

 

LISTA DE PREZENŢĂ 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a Regulamentului de organ-
izare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal de la şedinţa ordinară a consiliului 
local al comunei Daia Română din ziua de 20.12.2018, 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 
 20.12.2018 
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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 20.12.2018 

 Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în  
ziua de 20.12.2018; 
 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 Ispas Nicolae; 
 În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 Art.1. Se aprobă ca dl. consilier Puțan Ioan, să îndeplinească funcţia de preşedinte de 
şedinţă la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 20.12.2018. 
 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 și pe pagina de web: 
www.primariadaiaromana.ro 

 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 20.12.2018 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    NR. 56                                                                        CONS. PUȚAN IOAN 
 
     Contrasemnează 
Secretar Damian Visalon 
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                    ROMÂNIA 

                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    CONSILIUL LOCAL 

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

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din ziua de 20.12.2018 

  Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 
20.12.2018; 
 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 20.12.2018; 
 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 20.12.2018, ca fiind următoarea: 
 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar la data de 14.12.2018; 
     Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din 
comuna Daia Română;  Iniţiator: primar Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în lista cu inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei Daia Română a investiției „Achiziție și montat contoare apă comuna Daia 
Reomână, județul Alba (PVR 6350/17.10.2018). 
     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 și pe pagina de web: 
www.primariadaiaromana.ro. 
 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 20.12.2018 
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
   NR. 57                                                        CONS. Puțan Ioan                        
 Contrasemnează 
    Secretar Damian Visalon 

 
 
 

pag. 1 din 1 
DV/DV. ex. 3. /I /A / 5. 

                ROMÂNIA 

http://www.primariadaiaromana.ro/
http://www.primariadaiaromana.ro/


                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                 PRIMAR 
      Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, 0258763101 

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

  

 EXPUNERE DE MOTIVE 

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

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

      - referatul nr. 3923/14.12.2018 și  raportul de specialitate nr. 3924/14.12.2018  întocmite 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. 3923/14.12.2018 și  raportul de specialitate nr. 3924/14.12.2018  întocmite 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 (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 14.12.2018                  

  
NR. 35                

  
                                                                                                                           P R I M A R 

                                                                                                                       HĂPRIAN VISARION 
                                                          Contabil delegat, 

                                                            Hăprian Ioana 
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                ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                 PRIMAR 

Referat nr. 3923/14.12.2018 

privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

  Având în vedere: 

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

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

completările ulterioare; 

  

La propunerea domnului primar, 

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

  

  

                                                                                           

  

                                                                                            Contabil delegat 

                                                                                              Haprian Ioana 
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                ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                 PRIMAR 
NR. 3924/14.12.2018 

 RAPORT 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DAIA ROMANA 

        Bugetul local al comunei Daia Romana,pentru anul 2018 a fost aprobat prin HCL nr.11/2018. In 
conformitate cu prevederile Legii 273/2006,privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile 

ulterioare ,conform art.19,alin2 “pe parcursul exercitiului bugetar,autoritatile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor ,ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite” 
         1. Vazand adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cu nr. de inregistrare  ABG_STZ-
17.974/29.11.2018, inregistrata la Comuna Daia Romana cu nr. 3844/02.12.2018, referitoare  la comunicare 
influente Decizia  A.J.F.P. Alba nr. 10/29.11.2018-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pentru anul 2018-redistribuire intre UAT, analitic 
pentru finantarea  drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare 
In cazul unitatii noastre modificarile sunt urmatoarele: 

Specificatie Cod 

 indicator 

Infuente conform 

deciziei A.J.F.P Alba 

nr10/29.11.2018 

Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. Descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pe anul 2018,din 

care:drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav sau indemnizatiilor lunare 

11/02/02 -104,00 

2. Vazand  adresa nr. 25008/VII/2/E/10/11.12.2018,  inregistrata la Comuna Daia Romana cu nr. 

3919/13.12.2018 cu privire la alocarea de catre Consiliul Judetean Alba prin Hotararea nr. 

318/2018 la indicatorul de Venituri 04.02.04-Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale a sumei de 50,00 mii lei 

Se modifica bugetul local al Comunei Daia Romana, la partea de venituri , dupa cum urmeaza: 

               Indicator 11.02.02                                Prevederi initiale                    702,13 mii lei 

                                                                              Infuente                                  -104,00 mii lei 

                                                                              Prevederi definitive                598,13 mii lei 

           Indicator   04.04.04                                  Prevederi initiale                    875,00 mii lei 

                                                                              Infuente                                  +50,00 mii lei 

                                                                              Prevederi definitive               925,00 mii lei 

          La partea de cheltuieli bugetul se  va modifica, dupa cum urmeza: 

          Cap. 68.02-Asistenta sociala , Titlul 10-Cheltuieli de personal         -42,00 mii lei 

                                                            Titlul 57  -Ajutoare sociale                 -12,00 mii lei-  

 Ca urmarea a economiilor  inregistrate la cap. 70.02-Gospodarire comunala, Titlul 20-Bunuri si 

servicii si analizand cererea  cu nr. 11/11.12.2018, intocmita de catre Biserica Ortodoxa Daia Romana 

si inregistrata la Primaria Daia Romana cu nr. 3925/14.12.2018, se diminuaza creditele bugetare la cap. 

70.02-Gospodarire comunala, Titlul 20-Bunuri si servicii cu suma de 10,00 mii lei  si se majoreaza 

creditele bugetare la cap. 67.02-Cultura, subcapitolul 670206-Servicii religioase, Titlul 59-Alte 

cheltuieli, art. bugetar 5912-Sustinerea cultelor cu suma de 10,00 mii lei. 

                                                                  Intocmit, contabil delegat, Haprian Ioana 
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P R O C E S   -   V E R B A L 

încheiat astăzi 14.12.2018; 

 

Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretarul comunei Daia Română, din judeţul Alba, am procedat 
la transmiterea  pentru avizare, către Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, 
prognoze economico – sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public 
şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 
servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română,  a 
referatului nr. 3923/14.12.2018 și raportul de specialitate   nr. 
3924/14.11.2018, întocmite de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local  pentru anul 2018, propus de către primarul comunei 
Daia Română. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
 
  Daia Română 14.12.2018 

 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 

 
 
 
 
           PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                              CONS. DAMIAN NICOLAE 
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                   ROMÂNIA 

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

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

 
 

R A P O R T 
 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, buget 
– finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei 
Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 14.12.2018, a luat în discuţie  referatrul nr. 
3923/14.12.2018, raportul de specialitate   nr. 3924/14.11.2018, întocmite de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  pentru anul 2018, propus de către 
primarul comunei Daia Română 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 studii, prognoze economico – sociale, buget – 

finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Daia 
Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, avizează favorabil  proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local al comunei  Daia Română 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 14.12.2018 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    CONSILIUL LOCAL 
                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

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

  

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  20.12.2018; 
 Luând în dezbatere: 
        -   expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului 
local al comunei Daia Română pentru anul 2018; 

 - referatul nr. 3923/14.12.2018 și  raportul de specialitate nr. 
3924/14.12.2018  întocmite 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 (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 al comunei Daia 
Română pentru anul 2018 conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. 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, 20.12.2018 
                   NR. 58 
             Președinte de ședință 
                    CONS. PUȚAN IOAN 
          Contrasemnează, 
      Secretar  Damian Visalon  
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                   ROMÂNIA 

                   JUDEŢUL ALBA 

                   COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

                   PRIMAR  
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258/763101, 

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

 EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind aprobarea execuției  bugetului local   la 14 decembrie 2018 
              Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
             Luând în considerare: 
            -  raportul de specialitate nr. 3926/14.12.2018, întocmit de către compartimentul de 
resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitoare la necesitatea și oportunitatea aprobării 
execuției  bugetului local   la 14 decembrie 2018; 
 Având în vedere prevederile: 
             -   art. 20 alin. (1) litera “c”, art. 49 alin. (12),  și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
            -  Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018; 
       -  Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare; 
         În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
          În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi republicată, propun următorul: 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
                    Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
          Luând în dezbatere: 
          - expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobării execuției  bugetului local  la 14 
decembrie 2018; 
        -  raportul de specialitate nr. 3926/14.12.2018, întocmit de către compartimentul de 
resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitoare la necesitatea și oportunitatea aprobării 
execuției  bugetului local   la 14 decembrie 2018; 
 Având în vedere prevederile: 
             -   art. 20 alin. (1) litera “c”, art. 49 alin. (12),  și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
            -  Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018; 
            -  Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare; 
         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 rexecuției  bugetului local  la  14 decembrie 2018  conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          
DAIA ROMÂNĂ 14.12.2018                                                                  Inițiator, 
NR.  36                                                                                         P R I M A R 
                                                                             HĂPRIAN VISARION 
                                                     Contabil,                 
                                                                   Hileagă Nicoleta 
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          ROMÂNIA 

           JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
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NR. 3926/14.12.2018 
  

REFERAT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Daia Romana la data de 14.12.2018 
  
                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 catreautoritatile 
deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, in luna urmatoare 
incheierii trimestrului. In cazul de fata se prezinta spreaprobare executia bugetului de 
venituri si cheltuieli la data de14.12.2018, conform anexeinr 1. 
                Executia bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Comunei Daia Romana 
pentru data de 14.12.2018 s-a efectuat prinTrezoreria 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 de baza obligatorie a bugetelor, prezinta 
situatia veniturilor incasate si a cheltuielilor curente si platile efectuate pana la data 
de14.12.2018, 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 respectarea 
prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale, referitoare la executia 
bugetara. 
  
        Intocmit, 
            Hileaga Nicoleta 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMA 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
  

PROCES  -  VERBAL 
  

încheiat astăzi  14.12.2018; 
  
        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 referatului de specialitate nr. 
3926/14.12.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuției  bugetului local   la 14 decembrie 2018 . 
        Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
        
  
        Daia Română 14.12.2018 
  
  
              PRIMAR                                                  SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                                       Damian Visalon 
  
  
 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                                                 Cons. Damian Nicolae 
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                    JUDEŢUL ALBA 
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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 ordinară în ziua de 14.12.2019, a luat în 
discuţie  rapotul de specialitate nr. 3926/14.12.2018,  întocmit de către compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuției  bugetului local   la 14 decembrie 2018  întocmit de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  proiectul 
de hotărâre privind aprobarea execuției  bugetului local   la 14 decembrie 2018 
şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 
        - art. 20 alin. (1) litera “c”, art. 49 alin. (12),  și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
   -  Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;               
   - Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare; 

   -art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
      Comisia de  specialitate  pentru programe de dezvoltare economico – financiară, 
buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din cadrul Consiliului local al comunei 
Daia Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, avizează favorabil  proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea execuției  bugetului local   la 14 decembrie 
2018  şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 
  
COMISIA:                  DAMIAN NICOLAE____________________ 
                                  VOINA MARIUS ______________________ 
                                                   PUŢAN IOAN ________________________ 
                                                           CIUCA CONSTANTIN __________________ 
                                                           SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
  
DAIA ROMÂNĂ 14.12.2018 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
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                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 

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

 H O T Ă R Â R E 
             privind aprobarea exerciţiului bugetar la 14.12. 2018 
          Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință 
extraordinară în data de 20.12.2018; 
 Luând în dezbatere: 
        - expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobării execuției  bugetului local  la 14 
decembrie 2018; 
        -  raportul de specialitate nr. 3926/14.12.2018, întocmit de către compartimentul de 
resort  din cadrul aparatului de specialitate  referitoare la necesitatea și oportunitatea aprobării 
execuției  bugetului local   la 14 decembrie 2018; 
 Având în vedere prevederile: 
             -   art. 20 alin. (1) litera “c”, art. 49 alin. (12),  și art. 58 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
            -  Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018; 
            -  Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare; 
         În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
            Art. 1. Aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la 14.12.2018, conform 
anexei nr. 1, parte bintegrantă  din prezenta  hotărâre. 
     Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 
-   Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
-   Primarului comunei Daia Română; 
-   A.J.F.P. ALBA; 
-  Trezoreria Sebeș; 
-   compartimentului financiar – contabil; 
-   un exemplar la dosar. 
          Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  13 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
Daia Română, 20.12.2018 
 NR. 59 
         Președinte de ședință, 
                    cons. Puțan Ioan                      
      Contrasemnează secretar, 
                     Damian Visalon  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
PRIMAR 

 Comuna DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258/763101, 0258/763489   E-mail 
daiaprimaria@yahoo.com 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR.  37 din 14.12.2018 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din 

proprietatea privată a comunei Daia Română 

  PRIMARUL COMUNEI DAIA ROMÂNĂ, JUDEŢUL ALBA; 

 Având în vedere: 

 -Expunerea de motive nr. 1299 din 14.12.2018 a primarului comunei Daia Română privind 

aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a 

comunei Daia Română. 

Reținând prevederile: 

art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991; 

art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 

HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare 

pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum 

si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

 În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și art. 

45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 PROPUNE: 

            Art.1.- Aprobarea amernajamentul pastoral pentru pajiștile  din proprietatea privată a 

comunei Daia Română, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2.- Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 

Compartimentul Agricol, Topografie, Cadastru și Publicitate Imobiliară din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Daia Română. 

 Art. 3.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în 

termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

DAIA ROMANA 14.12.2018                        

           INITIATOR, 
               PRIMAR  HĂPRIAN 

VISARION                                            
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

PRIMAR 

Nr. 3956 din 14.12.2018 

  

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Daia Română 

  

Modalitatea de administrare a pajiştilor aparţinătoare unei localităţi, reprezintă felul în care 

se asigură managementul unei pajişti, respectiv organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente Pentru aceste considerente rog consiliul local sa dezbata si sa adopte proiectul de 

hotarare in forma prezentata. 

În vederea asigurării unui management corespunzător a unei pajişti permanente, trebuie să 

fie utilizate atât instrumente tehnice şi juridice de specialitate, cât şi instrumente de ordin financiar 

fără de care nu ar fi posibilă materializarea măsurilor tehnice şi juridice. 

„Amenajamentul pastoral" reprezintă „documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 

organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor", în conformitate cu 

obiectivele de management al pajiştilor prevăzute în „Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991 

Conform HG nr. 1.064 din 11/12/2013, art. 9 - alin(1), amenajamentul pastoral cuprinde: 

a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schiţa pajiştii sau planul 

cadastral; 

b) determinarea suprafeţei pajiştii sau a porţiunilor din care se compune pajiştea, cu 

prezentarea denumirii, suprafeţei, vecinătăţilor şi a hotarelor; 

 c) descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii sau a diferitelor unităţi în cazul în 

care pajiştea se compune din mai multe porţiuni 

d) descrierea solului pajiştii; 

e) descrierea florei pajiştii; 

f) calitatea pajiştii; 

g) determinarea părţilor de pajişte care sunt oprite de la păşunat; 

h) perioada de păşunat; 

i) capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă; 

j) stabilirea căilor de acces; 
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k) stabilirea surselor şi a locurilor de adăpat; 

I) locurile de adăpost pentru animale şi oameni; 

m) lucrările care se execută în fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea fertilităţii solului; 

n) lucrările de îmbunătăţire anuală şi pe termen lung; 

o) lucrările tehnice şi instalaţiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare. 

Utilizatorul pajiştii - „crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrul 

naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public 

sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale 

membrilor înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă a 

pajiştii conform clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru 

producţia vegetală şi animală". Regulamentul de utilizare şi gestionare al pajiştilor este inclus în 

„amenajamentul pastoral", iar „autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul 

documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor, amenajamentele pastorale şi condiţiile 

speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Regulamentele 

de utilizare şi gestionare al pajiştilor trebuie să fie clare, concise şi să folosească un limbaj accesibil. 

In elaborarea rapoartelor de monitorizare a pajiştilor se va ţine cont de faptul că acestea vor 

reprezenta argumentele ştiinţifice pe baza cărora, factorii de decizie, vor lua deciziile adecvate 

privind măsurile de management necesare pentru gestionarea pajiştilor. 

Față de cele susmenționate inițiez proiectul de hotărâre privind privind aprobarea 

amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Daia 

Română, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local al comunei Daia Română. 

  

 DAIA ROMÂNĂ 14.12.2018 

       PRIMAR, 

Hăprian Visarion 

 

        Întocmit, 

       consilier Puțan Ioan 
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 



 

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

 

PROCES  -  VERBAL 
  

încheiat astăzi  14.12.2018; 
  
        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 referatului de specialitate nr. 3927/14.12.2018,  întocmit 
de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
și  proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile 

permanente din proprietatea privată a comunei Daia Română 

        Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
        
  
        Daia Română 14.12.2018 
  
 
  
              PRIMAR                                                  SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                                       Damian Visalon 
  
  
 
 
 
 

  PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                                              Cons. Damian Nicolae 
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Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comerţ. 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile 

permanente din proprietatea privată a comunei Daia Română 

  Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Daia Română, constată că acest proiect 

reglementează în spiritul legii probleme de interes local care sunt legale şi oportune, reglementate 

de: 

art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991; 

             -    art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice     

    pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind              

   organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si     

   completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare 

pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si 

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

 - art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum  din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,. 

 Pentru aceste considerente avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului local 

să-l dezbată si adopte în forma prezentată. 

 

  

COMISIA:                  DAMIAN NICOLAE____________________ 
                                  VOINA MARIUS ______________________ 
                                                   PUŢAN IOAN ________________________ 
                                                           CIUCA CONSTANTIN __________________ 
                                                           SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
  
DAIA ROMÂNĂ 14.12.2018 
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 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 

-                    

  

HOTĂRÂRE NR. 60/2018 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din 

proprietatea privată a comunei Daia Română 

  

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA ROMÂNĂ, JUDEŢUL ALBA; 

  

  

Având în vedere: 

Proiectul de hotărâre nr. 37 din 14.12.2018 iniţiat de către primarului comunei Daia 

Română . 

 Expunerea de motive nr. 3956 din 14.12.2018 a primarului comunei Daia Română privind 

amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei 

Daia Română 

 Raportul de specialitate nr. 3927 din 14.11.2018 al Compartimentului Investiții și Achiziții 

Publice; 

 Avizul  Comisiei pentru probleme de administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor: 

art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991; 

 art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 

HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare 

pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum 

si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013 

 În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și 
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art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   

H O T Ã R Ã Ş T E: 

http://www.primariadaiaromana.ro/


 

  
Art.1.- Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile  din proprietatea privată a 

comunei Daia Română, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2.- Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 

Compartimentul Agricol, Topografie, Cadastru și Publicitate Imobiliară din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Daia Română. 

Art. 3.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în 

termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4.- .- Prezenta hotărâre se comunică:     

-          Instituţiei Prefectului, Judeţul Alba; 

-          Primarului comunei Daia Română; 

-          Compartimentul Agricol, Topografie, Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

-          Prin afişare 

  

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, 20.12.2018 
 
 
 NR. 60 
         Președinte de ședință, 
                      cons. Puțan Ioan                              
      Contrasemnează secretar, 
                     Damian Visalon  
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      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  completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Daia Română cu investiția „Achiziție și montat contoare apă comuna Daia Reomână, 

județul Alba (PVR 6350/17.10.2018)”. 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 

Luând în considerare: 
– raportul de specialitate nr. 3928/14.12.2018 întocmit de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate, la proiectul de hotărâre 
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia 
Română cu investiția „Achiziție și montat contoare apă comuna Daia Reomână, județul 
Alba (PVR 6350/17.10.2018). 

         -  adresa nr. 372/14.11.2018 a Asociației Apa Alba, precum și procesul verbal de       
 recepție la terminarea lucrărilor nr. 6350/17.10.2018 privind investiția   „Achiziție și 
 montat contoare apă comuna Daia Reomână, județul Alba (PVR 6350/17.10.2018)”. 

Văzând: 
-    hotărârea nr. 16/2001 a consiliului local al comunei Daia Română privind 

însuşirea listei cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public; 
Având în vedere prevederile: 
-  art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  pct. II lit. c) din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

- H.G.R. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum 
şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare, Anexa nr. 30 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Daia Română; 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind evaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 3471/2008 al  ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul  instituţiilor 
publice; 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, modificată şi republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, propun următorul, 

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

        -raportul de specialitate nr. 3470/25.10.2018  întocmit de către compartimentul de       
 resort din cadrul aparatului  de specialitate, la proiectul de hotărâre privind modificarea 
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şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Daia Română ; 

Văzând: 
-    hotărârea nr. 16/2001 a consiliului local al comunei Daia Română privind 
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însuşirea listei cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public; 
Având în vedere prevederile: 
-  art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  pct. II lit. c) din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

- H.G.R. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum 
şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare, Anexa nr. 30 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Daia Română; 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind evaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimonial instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 3471/2008 al  ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul  instituţiilor publice ; 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. - Reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Daia Română  în următoarea componenţă: 
   Preşedinte – Hăprian Visarion , primarul comunei Daia Română; 
   Membri: – Damian Visalon, secretarul comun şi secretar al comisiei; 

-  Hileagă Nicoleta    –  contabil; 
-  Filip Achim  – inspector; 
-  Moldovan Amalia – inspector. 

Art. 2. –  Comisia prevăzută la art. 1 se va preocupa de inventarierea bunurilor 
care aparţin domeniul public, precum şi de modificarea sau completarea listei cu 
inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Daia Română. 

Art. 3. – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia 
Română, însuşit prin Hotărârea consiliului local nr. 16/2001, se completează după cum  
urmează astfel: 

 După poziţia nr. 112, se completează cu poziţia nr. 113 având elementele de 
identificare cuprinse în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
    Daia Română 14.12.2018                                       PRIMAR 
                                                               HĂPRIAN VISARION 
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 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 
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          NR. 3928/14.12.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Daia Română 

MOTIVAŢIA DE FAPT : 
 Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, 

asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. 
     Statul sau unităţile administrativ-teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii. 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, 
de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile 
publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. 
     Centralizarea inventarului menţionat la aliniatul precedent  se realizează de către 
Ministerul Finanţelor şi se supune spre aprobare Guvernului. 
     Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 
se întocmeşte, după caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, 
respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari. 
    Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. precedent se însuşesc, după caz, de 
consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale. 
  Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile locale 

vor aproba, prin hotărâre proprie, înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiilor speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor. 

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor: 
    Preşedinte: 
   • primarul 
    Membri: 
   • secretarul consiliului local, care va fi şi secretarul comisiei speciale; 
   • contabilul; 
   • agentul agricol; 
   • tehnicianul în construcţii sau un alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu. 

Inventarele se însuşesc, prin hotărâre, de către consiliile judeţene, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, şi de către consiliile locale. 

Tot consiliile ocale, aprobă modificarea şi completarea inventarului cu bunurile care aparţin 
domeniului public al localităţilor. 

MOTIVAŢIA DE DREPT : 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ; 
- H.G. nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice de inventariere a bunurilor din 

domeniul public. 
Daia Română 14.12.2018 
       ÎNTOCMIT 
       Secretar Damian Visalon                 
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             JUDEŢUL ALBA 

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

http://www.primariadaiaromana.ro/


 

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

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

încheiat astăzi 14.12.2018; 

 

Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretarul comunei Daia Română, din judeţul Alba, am 
procedat la transmiterea  pentru avizare, către Comisia de  specialitate nr. 1 
pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe,  administrarea 
domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei 
Daia Română,  a raportul de specialitate   nr. 3928/14.12.2018, întocmit 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi proiectul de hotărâre privind reconstituirea Comisiei speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Daia Română, propus de către primarul 
comunei. 
 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
 
  Daia Română 14.12.2018 

 
 
         PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 

 
 
 
 
           PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                              CONS. DAMIAN NICOLAE 
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              R O M Â N I A 

              JUDEŢUL  ALBA 
        COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
               CONSILIUL LOCAL 
  COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 
 

R A P O R T 
 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe,  
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă 
în data de 14.12.2018, a luat în discuţie  raportul de specialitate   nr. 3928/14.12.2018, întocmit 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de 
hotărâre privind reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Daia Română, propus de către primarul comunei Daia Română   şi  a 
constatat că acestea au ca suport legal prevederile:   

-   Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

-   H.G.R. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi a 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 
nr. 30 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română; 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind evaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimonial instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Ordinului nr. 3471/2008 al  ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul  instituţiilor 
publice ; 

-   art. 36 alin. (2) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi republicată; 

Comisia de  specialitate  pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe,  
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi republicată, avizează favorabil  proiectul de hotărâre reconstituirea Comisiei speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public precum şi modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 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 14.12.2018 
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                   ROMÂNIA 
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HOTĂRÂRE 
privind reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Daia Română 

 
Consiliul local al comunei Daia Română din jueţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

31.10.2018; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reconstituirea Comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public precum şi modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română< 

- raportul de specialitate nr. 3470/25.10.2018  întocmit de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului  de specialitate, la proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română ; 

Văzând: 
-  hotărârea nr. 16/2001 a consiliului local al comunei Daia Română privind însuşirea 

listei cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public; 
-  raportul de avizare al comisiei de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română; 

   Având în vedere prevederile: 
   - art. 3 alin. (4) , pct. III, nr. crt. 2 din anexă și art. 21 alin. (1) din Legea 
 nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
 completările ulterioare; 

– Legea nr. 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  pct. II lit. c) din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

- H.G.R. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum 
şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare, Anexa nr. 30 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Daia Română; 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind evaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimonial instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Ordinului nr. 3471/2008 al  ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul  
instituţiilor publice ; 

 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

          Art. 1. - Reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Daia Română  în următoarea componenţă: 
   Preşedinte – Hăprian Visarion , primarul comunei Daia Română; 
   Membri: – Damian Visalon, secretarul comună şi secretar al comisiei; 

-  Hileagă Nicoleta    –  contabil; 
-  Filip Achim  – inspector; 
-  Moldovan Amalia – inspector. 

 
Art. 2. –  Comisia prevăzută la art. 1 se va preocupa de inventarierea bunurilor care 

aparţin domeniul public, precum şi de modificarea sau completarea listei cu inventarul 
bunurilor din domeniul public al comunei Daia Română. 

 
Art. 3. – (1) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia 

Română, însuşit prin Hotărârea consiliului local nr. 16/2001, se completează după cum  
urmează: 

 după poziţia nr. 112, se completează cu poziţia nr. 113 având elementele de 
identificare cuprinse în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    (2) Imobilului înscris în C.F. nr. 70396 Daia Română, i se schimbă categoria de 
folosință din arabil  în curți-construcții, din cărămidărie  în zonă de agrement, i se 
actualizează suprafața de la 7.750 mp. la 8523 mp. și se introduce în intravilanul localității 
în baza Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 21/21.03.2011. 

 
Art. 4. –  Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba ; 
 Consiliului Judeţean Alba ; 
 Primarului comunei Daia Românî; 
 Un exemplar la dosar; 

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română și pe pagina de web 
www.primariadaiaromana.ro  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile 

valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 

 
 DAIA ROMÂNĂ 31.10.2018                        PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
             CONS. DAMIAN NICOLAE 
    NR. 48                                 

      Contrasemnează 

            secretar Damian Visalon 
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