
  

                      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 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în 

şedinţă de îndată   în ziua de 05 iulie 2018 
            Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 Ținând cont de oportunitatea și termenele de depunere a proiectelor de investiții: 
„REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA JUDETUL 
ALBAˮ și a cheltuielilor legate de proiect, precum și  aprobarea modificărilor aferente 

investiției  „STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE 

COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”; 

 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 05.07.2018  la ora 20,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
     1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectului de investiție 
 „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA 

JUDETUL ALBAˮ și a cheltuielilor legate de proiect. 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE DE 

POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, 

JUDETUL ALBA”; 

  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  04.07.2018 
Nr. 76 
                                                            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 (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată,  se convoacă în şedinţă de îndată,  
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 05.07.2018  ora 20,00 în 
sala de şedinţe a Primăriei locale, cu următorul: 
 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI. 
 

  1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectului de investiție  „REABILITARE, 

DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA JUDETUL ALBAˮ și a 

cheltuielilor legate de proiect . 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE DE 

POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, 

JUDETUL ALBA”; 

  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______________________________________ 
 
DAIA  ROMÂNĂ  04.07.2018                            
                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 (4) şi din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl consilier 
______________________________  este invitat să participe la şedinţa de îndată  a Consiliului 
local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 05.07.2018 ora 20,00, în sala de 
şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 
 

  1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectului de investiție  „REABILITARE, 

DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA JUDETUL ALBAˮ și a 

cheltuielilor legate de proiect . 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE DE 

POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, 

JUDETUL ALBA”; 

  Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
          3.  Probleme curente. 
 
 

 DAIA  ROMÂNĂ  04.07.2018      
 
                PRIMAR 

                      HĂPRIAN VISARION 
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                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMA 

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

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

încheiat astăzi 04.07.2018 
 

  Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION  – primar şi Damian Visalon -  secretarul 
comunei Daia Română, din judeţul Alba, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 
alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi 
republicată, la afişarea la punctul de  informare – documentare al  primăriei, a următoarelor 
documente: 
 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de 
investiție  „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA 
ROMANA JUDETUL ALBAˮ și a cheltuielilor legate de proiect; 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente 

investiției  „STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE 

COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”; 

 - dispoziţia nr. 76/04.07.2018 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
convocarea  consiliului local în şedinţă ode îndată   în ziua de  05.07.2018, cu următorul: 

 
PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 

 
 1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectului de investiție  „REABILITARE, 
DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA JUDETUL ALBAˮ și 

a cheltuielilor legate de proiect . 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE DE 

POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, 

JUDETUL ALBA”; 

  Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
          3.  Probleme curente. 
 

 DAIA  ROMÂNĂ  04.07.2018 
 

           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 de îndată  a 
consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 05.07.2018, 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 
                           05.07.2018 
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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  de îndată  a Consiliului local al comunei Daia 

Română din ziua de 05.07.2018 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   de îndată   
în ziua de 05.07.2018; 
  
  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 CIBU ADRIAN; 
 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  CIUCA CONSTANTIN, să îndeplinească funcţia de 
preşedinte de şedinţă la şedinţa de îndată  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 
05.07.2018. 
 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 05.07.2018                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                            CONS. CIUCA  CONSTANTIN 

 NR.  35 
                          
         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 de îndată  din ziua de 05.07.2018 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă  de îndată în ziua 
de 05.07.2018; 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din 
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului local din data 
de 05.07.2018; 

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 de îndată a Consiliului local al comunei Daia 

Română din ziua de 05.07.2018, ca fiind următoarea: 
PROIECT AL  ORDINII DE ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectului de investiție  „REABILITARE, 
DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA JUDETUL ALBAˮ și a 

cheltuielilor legate de proiect . 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE DE 

POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, 

JUDETUL ALBA”; 

  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 05.07.2018                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR.  36                                                                CONS. CIUCA CONSTANTIN 
                                   Contrasemnează 
                             Secretar Damian Visalon 
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                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

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

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea proiectului de investiție 

 „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBAˮ 
si a cheltuielilor legate de proiect 

PROIECT „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA  DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 
Axa prioritară 10; 
Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu; 
            Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română, județul Alba; 
           Luând în dezbatere  Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de 
investiție „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIAL  DAIA ROMANA, JUDETUL 
ALBAˮ si a cheltuielilor legate de proiect, iniţiat de primarul comunei Daia Romana- HAPRIAN VISARION; 
Apel de proiecte POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului. 
 În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, propun 
următorul 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
           Având în vederea identificarea oportunității obținerii de finanțare pentru obiectivul de 
investiții: ”REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL 
ALBA”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Apel 
dedicat învăţământului obligatoriu, Consiliul  local al comunei Daia Română din județul Alba,  

HOTĂRĂȘTE 
ART 1. Se aprobă proiectul „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte POR/317/10/1/Creșterea gradului de 
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului; 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA 
GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”, în cuantum de 6,109,429.42 lei (inclusiv TVA). 
ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,în cuantum de 122,188.61 lei, 
reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA 
GIMNAZIALADAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”. 
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „REABILITARE, 
DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  
ART 6. Se împuternicește HAPRIAN VISARION să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 
numele COMUNEI DAIA ROMANAşi al Partenerului, dacă este cazul. 
DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 
NR. 22 
                                                                                                                        INIȚIATOR 
                            PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
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NR.2375/04.07.2018 
  
  
  

REFERAT 
 

Privind proiectul de investiții ”REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ 
GIMNAZIALĂ SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL  ALBA” 

  
  

           În cadrul preocupărilor administrației publice de îmbunătățire a condițiilor de 

desfașurare a procesului de învățământ, se intenționează obținerea unei finanțări 

nerambursabile pentru realizarea obiectivului de investiții “REABILITARE, DOTARE ȘI 

ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SAT DAIA ROMÂNĂ, COMUNA DAIA 

ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”. 

         Proiectul urmează să fie depus pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritateade 

investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusive în formare profesională pentru 

dobândirea de competențe și invățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 

de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului, autoritatea public  locală fiind interesată a obține fonduri  prin 

intermediul acestei linii de finanțare. 

          Bugetul alocat pentru investiție este de 6.109.429,42 lei inclusive T.V.A. 

  

DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 

  

  

                                                                                       ÎNTOCMIT, 

                                                           INSPECTOR MOLDOVAN AMALIA 
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                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMA 

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

 
PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  04.07.2018; 

 
 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea 
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare 
economico – financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, a rapoartul de specialitate nr. 
2375/04.07.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului de investiție  „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA 
GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBAˮ si a cheltuielilor legate de 
proiect. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 04.07.2018 

 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 
 

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

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

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

                
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

RAPORT  DE AVIZARE 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – 
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, 
agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 04.07.2018, 
a luat în discuţie  raportul de specialitate nr. 2375/04.07.2018    întocmit de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum  
și  proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiție  „REABILITARE, 
DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL 
ALBAˮ si a cheltuielilor legate de proiect şi  a constatat că acestea au ca suport 
legal prevederile: 

 - Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 
           -  Legea nr. 215/2001 privind adminbistrația publică locală, 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 proiectului de 
investiție  „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA 
DAIA ROMANA, JUDETUL ALBAˮ si a cheltuielilor legate de proiect   şi  
propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 

 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 

     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 
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         R O M Â N I A 
 JUDEŢUL ALBA 
 COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 PRIMAR 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-

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

                        

PROCES  -  VERBAL 
      încheiat astăzi  04.07.2018 
  
            Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
 Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea pentru 
avizare, către comisia de specialitate nr. 3  pentru administraţie publică  locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi 
urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a  raportului de specialitate 

nr. 2375/04.07.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de 
investiție  „REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBAˮ si a cheltuielilor legate de proiect. 
  Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
                   Daia Română 04.07.2018 
   
 
 
                  PRIMAR                                                            SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 
   
 
 
 
  
                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 
                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
 JUDEŢUL ALBA 
 COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
          CONSILIUL LOCAL 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-

mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___ 

RAPORT DE AVIZARE 

             Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi 
urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă 
în data de întrunită în şedinţă în data de 04.07.2018, a luat în discuţie  raportul de 
specialitate nr. 2375/04.07.2018 întocmit de către compartimentele de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum  și  proiectul de hotărâre 
privind aprobarea proiectului de investiție  „REABILITARE, DOTARE SI 
IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBAˮ si a 
cheltuielilor legate de proiect şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

 - Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 
           -  Legea nr. 215/2001 privind adminbistrația publică locală, republicată. 

       Comisia de  specialitate  nr. 3 pentru  administraţie publică  locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi 
urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, avizează 
favorabil  proiectul de hotărâre în cauză  şi  propune Consiliului local, adoptarea unei 
hotărârii în acest  sens. 
 
COMISIA:                     TRIAN NICOLAE _____________________ 
                                   ISPAS NICOLAE _______________________ 
                                   SCHEAU TEODOR _____________________ 
                                   BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 
                                   MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 
 

 DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 
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              ROMÂNIA 
              JUDEŢUL ALBA 
              COMUNA DAIA ROMÂNĂ    

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

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

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului de investiție  „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ 

GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBAˮ și a cheltuielilor legate de proiect 
 PROIECT „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL 
ALBA”; 
 Consiliul local al comunei Daia Română, județul Alba, întrunit în ședință de îndată în ziua de 
05.07.2018; 
           Având în vederea identificarea oportunității obținerii de finanțare pentru obiectivul de investiții: 
„REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL 
ALBA”, în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului”, Apel dedicat învăţământului obligatoriu; 
 Ținând cont de rapoartele de avizare ale comiilor de specialitate nr. 1 și 3; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea administrației publice nr. 
215/2001, republicată; 
 În temeiul art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea administrației publice nr. 215/2001, 
republicată, 

 HOTĂRĂȘTE 

ART 1. Se aprobă proiectul „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ 
DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte 
POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ 
GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, în cuantum de „6,109,429.42” lei (inclusiv TVA). 
ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,în cuantum de 
122,188.61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE 
ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”. 
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„REABILITARE, DOTARE SI IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDETUL 
ALBA„, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  
ART 6. Se împuternicește primarul comunei Daia Română HĂPRIAN VISARION să semeneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele COMUNEI DAIA ROMÂNĂ. 
ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica :  Instituţiei prefectului judeţul Alba, Compartimentului Achiziții 
publice, compartimentului financiar-contabil, Primarului comunei Daia Română, un exemplar la dosar. 
       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 05.07.2018 
    NR. 37 
                SECRETAR                                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         DAMIAN VISALON                                                                              CIUCA CONSTANTIN 
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              ROMÂNIA 

              JUDEŢUL ALBA 
              COMUNA DAIA ROMÂNĂ    

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

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

 
 EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE DE POMPARE SI 

CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE 
COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

 
 Primarul comunei Daia Romana din județul Alba - Haprian Visarion; 
 
          Luând în considerare investiția STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE 
MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” derulată prin Programul național de 
Dezvoltare Locală  reglementat prin O.U.G. 28/2013 şi  Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013. 
 Ținând cont de derurarea procedurii de achizitie publica a contractului de execuție de lucrari 
și de faptul că a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic S.C. INSTALATORUL 
S.A. (oferta cu prețul cel mai scăzut) încheindu-se contractul de executie nr. 2358/03.07.2018  cu 
valoarea de 2 692 117,61  lei inclusiv TVA; 
 Luând în considerare necesitatea modificarii bugetului investiției in urma achizitiei publice; 
          În vederea corelări valorilor investiției cu valoarea licitata și adjudecată in urma proceduri 
de achizitie, 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea administrației publice 
nr. 215/2001, republicată; 
 În temeiul art. 45 alin. (6) din  Legea administrației publice nr. 215/2001, republicată, 
propun următorul 

PROIECT DE HOTĂRARE 
privind aprobarea modificărilor aferente investiției  STATIE DE POMPARE SI 

CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA 
DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

 
          Consiliul local al comunei Daia Romana, județul Alba; 
Luând în considerare investiția STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE 
MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”derulată prin Programul național de 
Dezvoltare Locală  reglementat prin O.U.G. 28/2013 şi  Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013. 
       
 Ținând cont de derurarea procedurii de achizitie publica a contractului de execuție de lucrari 
și de faptul că a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic S.C. INSTALATORUL 
S.A. (oferta cu prețul cel mai scăzut) încheindu-se contractul de executie nr.  2358/03.07.2018 cu 
valoarea de 2 692 117,61 lei inclusiv TVA; 
       Luând în considerare necesitatea modificari bugetului investiției in urma achizitiei publice; 
          În vederea corelări valorilor investiției cu valoarea licitata și adjudecată in urma proceduri 
de achizitie; 
 În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea administrației publice 
nr. 215/2001, republicată; 
 În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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 HOTĂRĂŞTE 
 

           Art.1 – Aprobă devizul modificat în urma derulării procedurii de achizitie publica aferent 
investiției , „STAȚIE DE POMPARE ȘI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA 
ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” , conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Aproba indicatorii tehnico-economici actualizati  astfel: 

- valoarea totală a investiției actualizată  3 299 100 lei  inclusiv TVA(C+M 2 567 390 lei 
inclusive TVA) din care: 

- 3 099 740 lei – valoarea finantată din PNDL, inclusiv TVA si 199 360 lei – valoarea contribuției 
din bugetul local al comunei Daia Romana; 
  - lungime totala 8380 ml din care : 
          - 8135 ml PN6; tub diamentru 180; 
   - 245 ml PN10; tub diametru 180; 
       - 1 buc grup pompare; 
       - 33 buc camine curatire; 
       - 7 buc camine golire; 
       - 6 buc camine aerisire. 
  

 Art.3.  – Se angajează să contribuie din bugetul local la asigurarea resurselor financiare 
necesare prin asigurarea cofinanţării proiectului pentru toate cheltuielile cuprinse în devizul 
general în valore de 199360 lei. 
 

 Art.4.  – Dispune transmiterea către Ministerul Dezvoltării,Administrației Publice și 
Fondurilor Europene situația aferenta costurilor investiției actualizată in urma proceduri de achiziție 
publică. 
 
        DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 
 
        NR. 23 
                                                                                                            INIȚIATOR 
                      PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
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                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                PRIMAR 

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

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

NR.2376/04.07.2018 
REFERAT 

Privind proiectul de investiții ”STAȚIE DE POMPARE ȘI CONDUCTA DE REFULARE APE UZATE 
MENAJERE  COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚIL ALBA” 

 
MOTIVAȚIA DE FAPT 
 
        Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o 
deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea 
durabilă a acestora.  
 În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice 
centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici 
diferite privind  eligibilitatea, finanţarea, decontarea şi monitorizarea acestora. 
        Obiectivele de investiții din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, program 
multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  se realizează 
pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților 
administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
        Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să se încadreze în 
mai multe domenii cum ar fi și realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de 
canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate. 
         Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific care se finanțează 
pentru  realizarea/ extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stațiilor de 
epurare a apelor uzate, sunt: 
a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor 
uzate constând  în: colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizator la stațiile de 
epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea acestora, evacuarea, tratarea și depozitarea nămolului 
rezultat în activitatea de epurare; 
b) lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare 
și stațiilor de epurare a apelor uzate, existente . 
 
MOTIVAȚIA DE DREPT 
 -  O.U.G. nr 28/2013   pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 - ORDINUL M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare locală; 
          - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.       
                                                                           
DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 
                                                                                                 ÎNTOCMIT, 
                                                                 INSPECTOR MOLDOVAN AMALIA 
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                    JUDEŢUL ALBA 
                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMA 

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

 
PROCES  -  VERBAL 

 
încheiat astăzi  04.07.2018; 

 
 Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea 
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare 
economico – financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, a rapoartul de specialitate nr. 
2376/04.07.2018,  întocmit de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului precum  și  proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificărilor aferente investiției  „STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA 

REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL 

ALBA”. 

 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 04.07.2018 

 
 
       PRIMAR         SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 
 
 
 
 
 

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

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

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

                
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

RAPORT  DE AVIZARE 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – 
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, 
agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 04.07.2018, 
a luat în discuţie  raportul de specialitate nr. 2376/04.07.2018    întocmit de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum  
și  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE 

DE POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA 

DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” şi  a constatat că acestea au ca suport legal 

prevederile: 

 -  O.U.G. nr 28/2013   pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală 

 - ORDINUL M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală; 
          - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 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 proiectului de investiție 
modificările aferente investiției  „STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA 

REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL 

ALBA”   şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  sens. 
 

COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 
   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 
     CIUCA CONSTANTIN __________________ 
     SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________ 
 
DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 
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 JUDEŢUL ALBA 
 COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 PRIMAR 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-

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

                        

PROCES  -  VERBAL 
      încheiat astăzi  04.07.2018 
  

            Astăzi, data  de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi 
 Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea 
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3  pentru administraţie publică  locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea 
teritoriului şi urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a  
raportului de specialitate nr. 2376/04.07.2018,  întocmit de către compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum  și  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificărilor aferente investiției  „STATIE DE POMPARE 

SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMANA, 

JUDETUL ALBA”. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  
 
 Daia Română 04.07.2018 

 
 
                  PRIMAR                                                            SECRETAR 
      HĂPRIAN VISARION                                                Damian Visalon 
   
 
 
 
  
                                      PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 
                                          Cons. Scheau Teodor 
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           R O M Â N I A 
 JUDEŢUL ALBA 
 COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
          CONSILIUL LOCAL 
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-

mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___ 

RAPORT DE AVIZARE 

             Comisia de  specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi 
urbanism  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă 
în data de întrunită în şedinţă în data de 04.07.2018, a luat în discuţie  raportul de 
specialitate nr. 2376/04.07.2018 întocmit de către compartimentele de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum  și  proiectul de hotărâre 
privind aprobarea proiectului de investiție modificările aferente investiției  „STATIE 

DE POMPARE SI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA 

DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

 -  O.U.G. nr 28/2013   pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală 

 - ORDINUL M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală; 
          - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.    
       Comisia de  specialitate  nr. 3 pentru  administraţie publică  locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi 
urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, avizează 
favorabil  proiectul de hotărâre în cauză  şi  propune Consiliului local, adoptarea unei 
hotărârii în acest  sens. 
 
COMISIA:                     TRIAN NICOLAE _____________________ 
                                   ISPAS NICOLAE _______________________ 
                                   SCHEAU TEODOR _____________________ 
                                   BIȘBOACĂ ANA  ______________________ 
                                   MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________ 
 

 DAIA ROMÂNĂ 04.07.2018 
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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, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

 HOTĂRARE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si  de asigurare a finantarii  pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL dupa achizitii 
aferente investiției  STAȚIE DE POMPARE ȘI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” 
         Consiliul local al comunei Daia Romana , întrunit în şedinţă de îndată în data de 05.07.2018; 
      Având în vedere: 
 - investiția „STAȚIE DE POMPARE ȘI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA 
ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” derulată prin Programul național de Dezvoltare Locală  reglementat prin O.U.G. 
28/2013 şi  Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013. 
          - de derurarea procedurii de achizitie publica a contractului de execuție de lucrari și de faptul că a fost 
desemnată câștigătoare oferta operatorului economic S.C. INSTALATORUL S.A. (oferta cu prețul cel mai 
scăzut) încheindu-se contractul de executie nr.  2358/03.07.2018 cu valoarea de 
2 692 117,61 lei inclusiv TVA; 
      Luând în considerare necesitatea modificari bugetului investiției in urma achizitiei publice precum și 
necesitatea corelări valorilor investiției cu valoarea licitata și adjudecată in urma proceduri de achizitie; 
      Ținând cont de rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 și 3; 
     În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea administrației publice nr. 215/2001, 
republicată; 
      În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 HOTĂRĂŞTE 
           Art.1 – Aprobă devizul modificat în urma derulării procedurii de achizitie publica aferent investiției , 
„STAȚIE DE POMPARE ȘI CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL 
ALBA” , conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Aproba indicatorii tehnico-economici actualizati  astfel: 

- valoarea totală a investiției actualizată  3 299 100 lei  inclusiv TVA(C+M 2 567 390 lei inclusive TVA) 
din care: 3 099 740 lei – valoarea finantată din PNDL, inclusiv TVA si 199 360 lei – valoarea 
contribuției din bugetul local al comunei Daia Romana 

- lungime totala 8380 ml din care : - 8135 ml PN6; tub diamentru 180 
     - 245 ml PN10; tub diametru 180 

       - 1 buc grup pompare; 
       - 33 buc camine curatire; 
       - 7 buc camine golire; 
       - 6 buc camine aerisire. 
 Art.3.  – Se angajează să contribuie din bugetul local la asigurarea resurselor financiare necesare prin 
asigurarea cofinanţării proiectului pentru toate cheltuielile cuprinse în devizul general în valore de 199360 lei. 
 Art.4.  – Dispune transmiterea către Ministerul Dezvoltării,Administrației Publice și Fondurilor Europene 
situația aferenta costurilor investiției actualizată in urma proceduri de achiziție publică. 
         Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica : Instituţiei prefectului judeţul Alba, Compartimentului Achiziții 
publice, Primarului comunei Daia Română, compartimentului financiar-contabil, un exemplar la dosar. 
         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 05.07.2018 
    NR. 38                                                  
                                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                 CIUCA CONSTANTIN 
                SECRETAR  
           DAMIAN VISALON 
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