
                      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 

 

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 16 februarie 2018; 
  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 16.02.2018  la ora 18,00  în sala de şedinţe a 
primăriei locale, cu următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 
     1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  pentru anul 2018;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 
precedenți   pentru acoperirea cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     3.  Probleme curente. 
  
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 
 

- Instituţiei Prefectului – judeţul alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- Un exemplar la dosar. 

 
DAIA  ROMÂNĂ  12.02.2018 
Nr. 39 
                                               PRIMAR 
                                             HĂPRIAN VISARION 
               Avizat pentru legalitate 
                        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 (2) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,  se convoacă în şedinţă 
extraordinară,  Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 
16.02.2018  ora 16,00 în sala de şedinţe a Primăriei locale, cu următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 
          1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  pentru anul 2018;
  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
     2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al 
anilor   precedenți  pentru acoperirea  cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
            3.   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________________________________________ 
 
 

                        
 

           PRIMAR 
DAIA  ROMÂNĂ  12.02.2018                    HĂPRIAN VISARION 
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DV/DV ex.2. I/ A/ 5. 

                   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 (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 16.02.2018 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 bugetului local  pentru anul 2018;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
         2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al 
anilor    precedenți  pentru acoperirea  cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
        3.   Probleme curente. 
   
  

 
 

 

DAIA  ROMÂNĂ  12.02.2018      
 
                        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 12.02.2018 

 

 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 bugetului local  
pentru anul 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar al anilor precedenți pentru  acoperirea  cheltuielilor  secțiunii de 
dezvoltare; 
 - dispoziţia nr. 39/12.02.2018 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
convocarea  consiliului local în şedinţă extraordinară   în ziua de  16.02.2018, cu 
următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINEI DE ZI 
 
  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  pentru anul 2017;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
   2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor      
precedenți  pentru  acoperirea  cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
   3.   Probleme curente. 
   
 
  DAIA  ROMÂNĂ  12.02.2018     
               
 
 
    P R I M A R                                              SECRETAR                       
       HĂPRIAN VISARION                                             Damian Visalon   
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                    ROMÂNIA 
                     JUDEŢUL ALBA 
                     COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                     CONSILIUL LOCAL 
 
 

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

 

LISTA  DE  PREZENŢĂ 

 

 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal 
de la şedinţa extraordinară a consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 
16.02.2018, 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 
                   16.02.2018 
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                        ROMÂNIA 

                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

                    CONSILIUL LOCAL 

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

H O T Ă R Â R E 
 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  extraordinară  a Consiliului local al 

comunei Daia Română din ziua de 16.02.2018 
    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
extraordinară   în ziua de 16.02.2018; 
  
 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 SCHEAU TEODOR; 
 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 SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU, să îndeplinească 
funcţia de preşedinte de şedinţă la şedinţa extraordinară  a Consiliului local al comunei 
Daia Română din ziua de 16.02.2018. 
 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 16.02.2018                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                             CONS. SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 
NR.  9 
                            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 16.02.2018 

 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 
extraordinară în ziua de 16.02.2018; 
 Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română 
din judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a 
Consiliului local din data de 16.02.2018; 
 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 16.02.2018, ca fiind următoarea: 

PROIECT AL  ORDINII DE ZI 
  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  pentru anul 2018;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor       
precedenți pentru acoperirea  cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

3. Probleme curente. 
 
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- Un exemplar la dosar. 

   
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100  %  din numărul consilierilor prezenţi. 
 
    Daia Română 16.02.2018                                               
 NR.  10            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                             CONS. SCHIAU NICOLAE - CLAUDIU 
                             Contrasemnează 
                           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 
NR. 165/19.01.2018 

 

 

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

încheiat astăzi  19.01.2018 
 
  Astăzi, data de mai sus, noi, Hăprian Visarion – primarul 
comunei Daia Română, Damian Visalon - secretar  şi Hăprian Ioana 
– Mariana – contabil - delegat, în conformitate cu prevederile art. 
39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, am procedat la afişarea 
publică a PROIECTULUI DE BUGET LOCAL AL COMUNEI DAIA  
ROMÂNĂ pentru anul 2018, începând cu data de 19.01.2018. 
 
 
 

  P R I M A R        SECRETAR 
          HĂPRIAN VISARION                              Damian Visalon 
 
 
 
         CONTABIL - DELEGAT 
        HĂPRIAN IOANA - MARIANA 
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DV/DV ex. 2. I/ A/ 5.               

                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR  
NR. 160/19.01.2018 
 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

ANUNŢ - DEZBATERE PUBLICĂ 

 

 

DEZBATERE PUBLICĂ 
PENTRU PROIECTUL BUGETULUI LOCAL 

AL COMUNEI DAIA ROMÂNĂ PE ANUL 2018 

   

        Primăria comunei Daia Română,  în conformitate cu prevederile art. 6 din 
Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
va organiza în ziua de miercuri  09 februarie 2018, începând cu ora 14,00, în 
sala căminului cultural din localitatea Daia Română, o dezbatere publică 
privitoare la Proiectul de buget local pe anul 2018, proiect ce urmează să fie 
supus aprobării Consiliului Local începând cu  data de 12 februarie 2018. 
       Proiectul este afişat la sediul Primăriei, putând fi studiat  de către cei 
interesaţi, începând cu data de 19.01.2018. 
        Persoanele interesate precum şi asociaţiile legal constituite pot depune 
şi transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 
normativ propus, care vor fi depuse la sediul Primăriei locale, în perioada 9 – 
12 februarie  2018.  
         Participarea la dezbatere publică este deschisă tuturor celor interesaţi.  
 
 

 

 
PRIMARUL COMUNEI DAIA ROMÂNĂ 
        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, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 
         - raportul nr. 403/12.02.2018 privitor la aprobarea bugetului local, formarea,        

   administrarea şi executarea acestuia, întocmit de către compartimentul de resort  din      
cadrul aparatului  de specialitate al primarului; 
 - adresa ABG_STZ-711/11.01.2018 prin care se comunică cuantumul sumelor 
alocate din cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018; 
 - adresa ABG_STZ-880/12.01.2018  prin care se comunică cuantumul sumelor din 
TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,  
municipiilor , pentru Bugetul pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 
 - adresa ABG_STZ-1733/02.02.2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor 
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bigetelor locale și pentru finanțarea 
învățământului particular sau confesional acreditat, pentru Bugetul pe anul 2018; 
 -  adresa ABG_STZ-2058/07.02.2018 privind repartizarea pe UAT-uri  și pe trimestre 
a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor   descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor, analitic pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. 
b)-d) din Legea educației naționale, pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 
 - adresa nr. 2029/VII/2//E/11/01.02.2018 a Consiliului Județean Alba prin care se 
comunică suma repartizată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrasctructură care necesită cofinanțarea locală; 
Având în vedere prevederile: 
  - art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 
273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
       În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
        În temeiul art. 45 aliniat alin. (6)  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  
publică locală, modificată şi republicată propun următorul, 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
 Consiliul  local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere : 
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
comunei Daia Română pentru anul 2016; 
   - raportul nr. 403/12.02.2018 privitor la aprobarea bugetului local, formarea, 
administrarea şi executarea acestuia, întocmit de către compartimentul de resort  din 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului; 
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alocate din cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018; 
 - adresa ABG_STZ-880/12.01.2018  prin care se comunică cuantumul sumelor din 
TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,  
municipiilor , pentru Bugetul pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 
 - adresa ABG_STZ-1733/02.02.2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor 
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bigetelor locale și pentru finanțarea 
învățământului particular sau confesional acreditat, pentru Bugetul pe anul 2018; 
 -  adresa ABG_STZ-2058/07.02.2018 privind repartizarea pe UAT-uri  și pe trimestre 
a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor   descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor, analitic pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. 
b)-d) din Legea educației naționale, pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 
 - adresa nr. 2029/VII/2//E/11/01.02.2018 a Consiliului Județean Alba prin care se 
comunică suma repartizată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrasctructură care necesită cofinanțarea locală; 
 Având în vedere prevederile: 
  - art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 
 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din 
Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
    În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) 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.  Aprobarea bugetul local al comunei Daia Română pentru anul 2018, 
conform anexelor 1 și 2 la prezentul proiect de hotărâre. 
 Art. 2. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2018, conform anexei nr. 3; 
 Art. 3.  Aprobă utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii şi subvenţii al 
Şcolii Gimnaziale Daia Română pentru plata cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
 Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

 Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

 Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba; 
 La Trezoreria Sebeş; 
 Compartimentului Financiar-Contabil; 
 Primarului comunei Daia Română; 
 Școlii Gimnaziale Daia Română; 

 Un exemplar la dosar. 
DAIA ROMÂNĂ 12.02.2018                                  
NR. 7                                                                  
 PRIMAR,                                                                     CONTABIL DELEGAT   
HĂPRIAN VISARION                                                         HĂPRIAN IOANA – MARIANA 
   Avizat pentru legalitate,                                         
                 secretar  Damian Visalon            
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Nr.  403/12.02.2018 
RAPORT  PRIVIND  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 
Având în vedere: 
 - prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
 -prevederile Legii nr.273/2006- Legea finanţelor publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - adresa ABG_STZ-711/11.01.2018 prin care se comunică cuantumul sumelor 
alocate din cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018; 
 - adresa ABG_STZ-880/12.01.2018  prin care se comunică cuantumul sumelor din 
TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,  
municipiilor , pentru Bugetul pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 
 - adresa ABG_STZ-1733/02.02.2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor 
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bigetelor locale și pentru finanțarea 
învățământului particular sau confesional acreditat, pentru Bugetul pe anul 2018; 
 -  adresa ABG_STZ-2058/07.02.2018 privind repartizarea pe UAT-uri  și pe trimestre 
a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor   descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor, analitic pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. 
b)-d) din Legea educației naționale, pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 
 - adresa nr. 2029/VII/2//E/11/01.02.2018 a Consiliului Județean Alba prin care se 
comunică suma repartizată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrasctructură care necesită cofinanțarea locală; 
 -planul anual de achiziții al Comunei Daia Romana 
 -nota de fundamentare intocmita de Scoala Gimnaziala Daia Romana, privind 
alocarea unor sume din bugetul local,finantare complementara , respectiv cheltuieli cu 
decontarea navetei personalului de la si la locul de munca, ,burse pentru elevi.  
 La propunerea domnului primar,  
 Vă supun atenţiei necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2018,  conform anexelor nr. 1 și 2 și  a listei de investiţii la bugetul local, conform 
anexei nr. 3 ,   
 Conform art.14 al (7) din L.273/2006 „În situaţia în care gradul de realizare a 
veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este 
mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii 
pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a 
veniturilor proprii se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, după consultarea 
prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.” 
DAIA ROMÂNĂ 12.02.2018 
         ÎNTOCMIT, 
                 CONTABIL – DELEGAT, 
                             HĂPRIAN IOANA-MARIANA 
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    COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 
PROCES VERBAL, încheiat astăzi 12.02.2018 

 Astăzi, data de mai sus, a fost convocată în şedinţă  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, şedinţă în care au fost 
discutate şi analizate  referatul  nr. 403/12.02.2018, întocmit de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local al comunei Daia Română pentru anul 2018  şi  a constatat că 
acestea au ca suport legal prevederile:  
 -  art. 19 alin. (1) litera “a” şi “b” şi art. 20 alin. (1) litera “a” din  
Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 -  Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
 - art. 36 aliniat (2) litera “b” şi  alin. (4) litera “a” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
 S-a constatat şi faptul că prin procesul verbal întocmit de către primarul și 
secretarul comunei Daia Rmână, au fost respectate  dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională respectiv a fost afişat în termen şi  a fost  dezbătut public 
proiectul de buget pentru anul 2018, în data de 4 februarie 2018. 
 De asemenea s-a constatat că sumele din bugetul local al comunei Daia Română 
pentru anul  2018,  sunt aceleași atât  la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli; 
suma de  la partea de venituri a fost bine împărţită, la fel și   partea de cheltuieli  e 
conturată şi adusă la forma finală, atât la întocmirea proiectului de buget, la dezbaterea 
publică precum şi la şedinţa propriuzisă a comisiei de specialitate. Comisia de specialitate, 
consideră ca fiind echilibrat conturate sumele atât partea de venituri cât şi partea de 
cheltuieli, aşa cum a fost propusă în proiect.   
 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, urmează a întocmi raportul 
de avizare al comisiei a  proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
comunei Daia Română pentru anul 2018 şi cu  propunerea către Consiliului local pentru  
adoptarea hotărârii în acest  sens. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
DAIA ROMÂNĂ 12.02.2018 
  COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
     VOINA MARIUS ______________________ 
     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU ____________ 
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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 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 din ziua de 12.02.2018, prezenţa membrilor 
comisiei  consilieri a fost următoarea: 
 
 
 
 
            P R E Z E N Ţ I                        ABSENŢI___       
          1.   Damian Nicolae  
          2.   Voina Marius  
          3.   Puţan Ioan 
    4.   Ciuca Constantin  
          5.   Schiau Nicolae – Claudiu  
 
                                                                
 
 
 
              Secretar 
                 Damian Visalon     Daia Română 
                   12.02.2018 
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COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 
RAPORT DE AVIZARE 

 

  Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, 
buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului 
local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 12.02.2018, a luat 
în discuţie  raportul de specialitate și referatul nr. 403/12.02.2018, întocmite de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Daia Română 

pentru anul 2018  şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:  
 -  art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” 
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 privind  aprobarea bugetului local al 
comunei Daia Română pentru anul 2018 şi  propune Consiliului local, adoptarea 
hotărârii în acest  sens. 
 

DAIA ROMÂNĂ 12.02.2018 
 
  COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
     VOINA MARIUS ______________________ 
     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU ____________ 
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  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 

 Consiliul  local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință 
extraordinară în ziua de 16.02.2018; 
 Luând în dezbatere : 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
comunei Daia Română pentru anul 2018; 
    - raportul nr. 403/12.02.2018 privitor la aprobarea bugetului local, 
formarea,  administrarea şi executarea acestuia, întocmit de către compartimentul de 
resort  din  cadrul aparatului  de specialitate; 
 - raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1  pentru studii, prognoze 
economico – sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al 
localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din 
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română; 
 - adresa ABG_STZ-711/11.01.2018 prin care se comunică cuantumul sumelor 
alocate din cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018; 
- adresa ABG_STZ-880/12.01.2018  prin care se comunică cuantumul sumelor din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,  municipiilor , 
pentru Bugetul pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 
- adresa ABG_STZ-1733/02.02.2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate 
din TVA pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, pentru 
drumuri, pentru echilibrarea bigetelor locale și pentru finanțarea învățământului particular 
sau confesional acreditat, pentru Bugetul pe anul 2018; 
-  adresa ABG_STZ-2058/07.02.2018 privind repartizarea pe UAT-uri  și pe trimestre a 
sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor   descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor, analitic pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. 
b)-d) din Legea educației naționale, pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 
 - adresa nr. 2029/VII/2//E/11/01.02.2018 a Consiliului Județean Alba prin care se 
comunică suma repartizată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrasctructură care necesită cofinanțarea locală; 
Având în vedere prevederile: 
   - art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b” şi art. 20 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 
 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din 
Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
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Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1.  Aprobă bugetul local al comunei Daia Română pentru anul 2018, conform 
anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. Aprobă programul de investiții pentru anul 2018, conform anexei nr. 3, parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 3.  Aprobă utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii şi subvenţii al 
Şcolii Gimnaziale Daia Română pentru plata cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
 Art. 4.   Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 

 Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
 Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba; 
 La Trezoreria Sebeş; 
 Compartimentului Financiar-Contabil; 
 Primarului comunei Daia Română; 

 Școlii Gimnaziale 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 16.02.2018                                   
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                             CONS. SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 
NR.  11 
                           
 
       
 
         Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea utilizării  excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru 
finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 
   - raportul nr. 404/12.02.2018  întocmit de către compartimentul de resort  
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;    
Având în vedere prevederile: 
   - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu  modificările şi  completările ulterioare;  
 -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018,  nr. 2/2018; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din 
Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
     În temeiul art. 45 aliniat alin. (6)  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  
publică locală, modificată şi republicată propun următorul, 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
 Consiliul  local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere : 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  utilizării  sumei 
de 3.838,04 mii lei din  excedentul bugetar al anilor precedent pentru finanțarea 
cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare; 
 - raportul nr. 404/12.02.2018 privitor la aprobarea utilizării  excedentului bugetar al 
anilor  precedenţi pentru finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare, întocmit de către 
compartimentul de resort  din cadrul  aparatului de  specialitate; 
 Având în vedere prevederile: 
   - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi  completările ulterioare;  
     -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
  În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) 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.  Aaprobă utilizarea  din excedentul bugetar al anilor precedenţi pentru 
finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare suma de 3.838,04 mii lei. 
DAIA ROMÂNĂ 12.02.2018                                      
NR. 8                                                                  PRIMAR,     
                                                       CONTABIL DELEGAT                HĂPRIAN VISARION 
     Avizat pentru legalitate,      HĂPRIAN IOANA – MARIANA 
     secretar  Damian Visalon 

 

 

 
pag. 1 din 1 

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

http://www.primariadaiaromana.ro/


                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

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

                         
R E F E R A T 

 

NR. 404/12.02.2018 

 

 

        Privind  utilizarea  excedentului bugetar  existent  la nivelul Comunei  Daia Romana 
 
           
             In conformitate cu art.58 alin(3) al Legii 273/2006-privind finanţele publice locale 
,cu modificarile si completarile ulterioare,excedentul anual al bugetelor locale ,rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar,se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se 
utilizeaza,in baza hotararilor autoritatilor deliberative ,astfel : 
              -ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 
              -pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent 
             -pentru acoperirea definitiva  a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare 
si de dezvoltare.   
                
 Avand in vedere- 
           -prevederileLegea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 
 -prevederile OMFP 3244/2017-, cap. V-sumele incasate in anul 2017, reprezentand 
subventuii acordate din bugetul AFIR pt sustinerea proiectelor cu finantare europeana 
nerambursabila si neutilizate in intregime se transfera in excedent si vor fi utilizate in anul 
2018, pentru derularea proiectelor pentru care au fost incasate 
 
    Tinand cont de necesitatea si oportunitatea demararii din bugetul local a  unor investitii 
in anul 2018, derularea de proiecte in cadrul contractelor de finantare incheiate intre 
Comuna Daia Romana si Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale  si intre Comuna 
Daia Romana si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europena , pentru sustinerea contributiei locale la derularea proectelor,   propun spre 
aprobare utilizarea excedentul bugetar al anilor precedenti finantarea cheltuielilor   
sectiunii de dezvoltare. 
 
 
                                                                               Contabil delegat, 
                                                                                 Hăprian Ioana 
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PROCES  -  VERBAL 
 

încheiat astăzi  12.02.2018; 
 

 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 nr. 404/12.02.2018, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și  
proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  excedentului bugetar al anilor 
precedenţi pentru finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare în sumă de 3.838,04 mii 

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

 

 Daia Română 12.02.2018 
 
 
       PRIMAR                SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 
                         Cons. Damian Nicolae 
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COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 
RAPORT DE AVIZARE 

 
  Comisia de  specialitate nr. 1 pentru 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 
12.02.2018, a luat în discuţie  raportul de specialitate și referatul nr. 

404/12.02.2018, întocmite de către compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării  
excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru  finanțarea cheltuelilor  sectiunii de 
dezvoltare în sumă de 3.838,04 mii lei  şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile:  
  - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele 
publice  locale, cu  modificările şi  completările ulterioare;  
     -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
   -   art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” 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 privind  aprobarea utilizării  excedentului 
bugetar al anilor precedenţi pentru  finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare în 

sumă de 3.838,04 mii lei şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  
sens. 
 

DAIA ROMÂNĂ 12.02.2018 
 
COMISIA:     DAMIAN NICOLAE____________________ 
     VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU ____________ 
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H O T Ă R Â R E         
 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor       

    precedenți pentru  finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare  
 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 
extraordinară  în ziua de 16.02.2018; 
 Luând în dezbatere: 
      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar al anilor    precedenți pentru acoperirea  cheltuielilor  secțiunii de 
dezvoltare; 
      -  referatul nr. 404/12.02.2018 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate; 
       - raportul comisiei  de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, 
buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al 
comunei Daia Română; 
 - art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice  locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
     -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
  În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) 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.  Aprobă utilizarea  din excedentul bugetar al anilor    precedenți pentru 
finanțarea  cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare suma de 3.838,04 mii lei; 
  Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată la: Instituţia Prefectului – judeţul Alba, 
Agenția Județeană a  Finanţelor Publice Alba, Trezoreria Sebeș, Compartimentul financiar 
– contabil, Primarului comunei Daia Română, un exemplar la dosar. 
  
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
 100  %  din numărul consilierilor prezenţi. 
    
  Daia Română 16.02.2018                                                 
    
 NR.  12                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                               CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU   
       Contrasemnează secretar 
             Damian Visalon 
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