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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în 

şedinţă ordinară   în ziua de 31 ianuarie 2019 

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

D I S P O Z I Ţ I E: 
 Art. 1.  Se convoacă în şedinţă  ordinară, Consiliul local al comunei Daia Română din 
judeţul Alba, în ziua de 31.01.2019  la ora 18,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind  închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu 
altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru 
persoanele cu handicap pentru anul 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei de școlarizare  a unităților de 
învățământ  de pe raza  comunei Daia Română, pentru anul școlar 2019-2020; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5.  Probleme curente. 
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

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

DAIA  ROMÂNĂ  25.01.2019 

Nr. 6 

                                                   PRIMAR, 
             HĂPRIAN VISARION 

             Avizat pentru legalitate, 
             secretar Damian Visalon 
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C O N V O C A T O R 

 
 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, modificată şi republicată,  se convoacă în şedinţă ordinară,  Consiliul local al comunei 
Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 31.01.2019  ora 18,00 în sala de şedinţe a Primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 1. Proiect de hotărâre privind  închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 
destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu 
handicap pentru anul 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei de școlarizare  a unităților de învățământ  
de pe raza  comunei Daia Română, pentru anul școlar 2019-2020; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5.  Probleme curente. 
  

Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 
     

  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  25.01.2019                   
           PRIMAR, 
          HĂPRIAN VISARION 
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 I N V I T A Ţ I E 

 

  În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) şi (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl consilier 
______________________________ este invitat să participe la şedinţa ordinară  a Consiliului 
local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 31.01.2019 ora 18,00, în sala de 
şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINEI DE ZI 

 

 1. Proiect de hotărâre privind  închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu 
altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru 
persoanele cu handicap pentru anul 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei de școlarizare  a unităților de 
învățământ  de pe raza  comunei Daia Română, pentru anul școlar 2019-2020; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5.  Probleme curente. 
   

  

 
 

DAIA  ROMÂNĂ  25.01.2019      
 
                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, 
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P R O C E S   -   V E R B A L 

 
încheiat astăzi 25.01.2019 

  

  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  închirierea şi stabilirea taxelor 
de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului 
local; 
 -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
statului de funcții pentru 2019; 
 -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți 
personali pentru persoanele cu handicap pentru anul 2019; 
 -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei de 
școlarizare  a unităților de învățământ  de pe raza  comunei Daia Română, pentru anul școlar 
2019-2020; 
 - dispoziţia nr. __/25.01.2019 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
convocarea  consiliului local în şedinţă ordinară   în ziua de  31.01.2019, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI DE ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind  închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu 
altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru 
persoanele cu handicap pentru anul 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei de școlarizare  a unităților de 
învățământ  de pe raza  comunei Daia Română, pentru anul școlar 2019-2020; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5.  Probleme curente. 
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  DAIA  ROMÂNĂ  25.01.2019 
     

              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 (PROBABILĂ) 

 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal de la şedinţa ordinară 
a consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 31.01.2019, 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 

                  31.01.2019 
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                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
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H O T Ă R Â R E 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa  ordinară  a Consiliului local al comunei 

Daia Română din ziua de 31.01.2019 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
ordinară   în ziua de 31.01.2019; 
  

 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 ANDREI; 
 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 d-na consilier BIȘBOACĂ ANA, să îndeplinească funcţia de 
preşedinte de şedinţă la şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din 
ziua de 31.01.2019. 
 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 31.01.2019                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                       CONS. BIȘBOACĂ ANA 

 NR. 5               
                            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 31.01.2019 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua 
de 31.01.2019; 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din 
judeţul Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din data 
de 31.01.2019; 

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

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

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

Română din ziua de 31.01.2019, ca fiind următoarea: 
  

 1. Proiect de hotărâre privind  închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 
destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele 
cu handicap pentru anul 2019; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei de școlarizare  a unităților de 
învățământ  de pe raza  comunei Daia Română, pentru anul școlar 2019-2020; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 5.  Probleme curente. 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

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

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

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

 Daia Română 31.01.2019                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                   CONS.  BIȘBOACĂ ANA 
 NR.  6               

            Contrasemnează 
                           Secretar Damian Visalon 
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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 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de lo-
cuit, aflate în administrarea consiliului local 

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

-  referatul nr. 204/25.01.2019 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate referitor la închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 
destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
 Având în vedere prevederile: 
 -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunirile proprietate publică, cu com-
pletările şi modificările ulterioare; 
 -   Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera  „c”, aliniat (5) litera „a”  şi art. 123 
aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, modificată şi republicată, propun următorul: 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea şi  stabilirea taxelor de 
închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
     -  referatul nr. 204/25.01.2019 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate referitor la închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 
destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local; 
 Având în vedere prevederile:, 

     -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunirile proprietate publică, cu com-
pletările şi modificările ulterioare; 
 -   Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

  În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera  „c”, aliniat (5) litera „a”  şi art. 123 
aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 
  În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. c) și 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  taxei și închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate 
în administrarea Consiliului local şi stabilirea  tarifului  pe metru pătrat ce va constitui limita minimă 
pentru plecarea la licitaţie pentru anul 2019. 

     Art.2   Sumele încasate vor constitui venituri la bugetul local. 

 DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019        P R I M A R 
                  HĂPRIAN VISARION 
NR. 3             

  Avizat, 
Secretar  Damian Visalon 
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         NR.204/25.01.2019 

 

R E F E R A T 

 

privind închirierea şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie 
decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local 

  

MOTIVAŢIA ÎN FAPT 

 Potrivit prevederilor legale, Consiliile locale  hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrare, să fie 

concesionate ori  să fie închiriate, în condiţiile legii. 
 În acelaşi timp, consiliul local este autoritatea deliberativă, care administrează 
domeniul public şi privat al comunei iar primarul, în calitate de autoritate executivă, 
exercită  drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin comunei, în  calitate de 
persoană juridică civilă. 
 În virtutea acestui atribut, autorităţile administraţiei  publice locale deliberative 
hotărăsc în privinţa bunurilor care aparţin domeniului public sau privat de interes 
local, avânduse în vedere regimul juridic diferit al  bunurilor. 
 La restabilirea taxelor de închiriere, care este de fapt tot în competenţa 
Consiliului local, precizăm că pot fi luate în considerare atât specificul activităţilor 
desfăşurate sau propuse a se desfăşura în aceste spaţii precum şi zonele de 
amplasare a lor. 

Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-
teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de 
interes public. 
   Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din 

   1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 
   2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi 
zonele de agrement; 

   3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

   4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi 
epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 

   5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 
precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, 
spitalele, policlinicile, clădirile cu altă destinaţie decât clădiri de lcuit şi altele 
asemenea; 
  6. locuinţele sociale; 
  7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 
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   8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate 
de interes public naţional; 
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   9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi 
dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
   10. cimitirele orăşeneşti şi comunale şi din alte bunuri de uz sau de interes public  local, 
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri 
de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după 
cum urmează: 
   a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, 
în condiţiile legii; 
   b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; 
   c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de 
bună-credinţă asupra bunurilor mobile. 
     

Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. precedent privind regimul juridic al 
bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută. 
   Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere 
va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului 
acestuia. 
   Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie 
publică, în condiţiile legii. 
 

MOTIVAŢIA ÎN DREPT: 

 
 - art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică , 
cu completările şi modificările ulterioare; 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 art. 36 alin. (2) litera „c”, alin. (5) litera „a” şi art. 123 alin. (1) din Legea  nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată. 

 
 
  DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 
   

        ÎNTOCMIT 

       Secretar Damian Visalon 
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PROCES  -  VERBAL 

  
încheiat astăzi  25.01.2019; 

 
 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 studii, prognoze 
economico – sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat 
al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a raportului de 
specialitate  nr. 204/25.01.2019, întocmit de către compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât 
clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local. 

. 

 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  Daia Română 25.01.2019 

 
 
         PRIMAR         SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 

 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 

                       Cons. Damian Nicolae 
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COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

 
R A P O R T   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 25.01.2019, a luat în discuţie  
raportul de specialitate  nr. 204/25.01.2019, întocmit de către compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind închirierea 
şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în 
administrarea consiliului local  şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 

      -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
completările şi modificările ulterioare; 
 -   Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
 -  art. 36 alin. (2) litera „c”, alin. (5) litera „a” şi art. 123 alin. (1) 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 
închirierea şi  stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de 
locuit, aflate în administrarea consiliului local  şi  propune Consiliului local, adoptarea 
hotărârii în acest  sens. 

 
 
COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 

   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 

     CIUCA CONSTANTIN __________________ 

     SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU _____________ 

 
 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 
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H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea închirierii şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 

destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru 
anul 2019 

 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară 
în data de 31.01.2019; 
 
 Luând în dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea şi stabilirea 
taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea 
consiliului local; 

 
- raportul de specialitate  nr. 204/25.01.2019 întocmit de către compartimentul de  

resort din cadrul aparatului de specialitate referitor la închirierea şi stabilirea taxelor de 
închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului 
local; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1  pentru studii, prognoze 
economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul consiliului local; 

 
Având în vedere prevederile; 

          -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu completările şi modificările ulterioare; 
 -   Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 
În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera  „c”, aliniat (5) litera „a”  şi 

art. 123 aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
   

 În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. c) 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 închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, 

aflate în administrarea Consiliului local şi stabileşte  taxele de închiriere pe metru pătrat 
pentru anul 2019, taxe   ce vor constitui limită minimă pentru plecarea la licitaţie, după cum 
urmează: 
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1. spaţiul folosit de  ROMTELECOM: 4,5 EURO/m2/lună; 
     2. spaţiul folosit de poştă:  4,5 EURO/m2/lună; 
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          3. spaţiile de jos de la dispensarul uman:  0,75 EURO/m2/lună;   
          4. spaţiile de sus de la dispensarul uman:  0,75 EURO/m2/lună; 
       5.  spațiul unde este amplasat A.T.M. 12,5 EURO/mp./lună. 

 Art. 2.  Contractele de închiriere la spațiile de la dispensarul uman,  vor avea  
valabilitatea  de 5 ani, începând cu data încheierii acestora, cu restabilirea taxei de închiriere 
în fiecare an. 

     Art. 3    Sumele încasate vor constitui venituri la bugetul local. 

 

     Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

    

              - Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
       - Primarului comunei Daia Română; 
              - Compartimentului financiar – contabil; 
      -  Compartimentului impoozite și taxe; 
      -  Utilizatorilor de spații; 
      - 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 31.01.2019                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                      CONS. BIȘBOACĂ ANA 

 
NR.  7 

 
               

                  Contrasemnează 

                     secretar   Damian Visalon 
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 EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  din cadrul aparatului  de 

specialitate al primarului comunei Daia Română, pentru anul 2019 

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în  considerare: 
 - referatul nr. 205/25.01.2019, privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  
din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru anul 2019, 
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b”  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;   

În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată, propun următorul,   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la  proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  
statului de funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului al primarului comunei 
Daia Română pentru anul 2015; 
 - referatul nr. 148/25.01.2017, privind aprobarea organigramei şi  statului de 
funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru anul 
2017, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate; 

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b”  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;   

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

 HOTĂRÂŞTE 
 Art. 1. Aprobarea  organigramei  aparatului de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2019. 
 Art 2.  Aprobarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Daia Română pentru anul 2019 

. 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019                            PRIMAR 

                          HĂPRIAN VISARION                    
NR._4 
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         Nr. 205/25.01.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
 al aparatului de specialitate 

MOTIVAŢIA ÎN FAPT: 

 Fiecare  consiliu local  are, printre altele şi  atribuţii privind aprobarea organizării 

şi funcţionării aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 

local, în concret, aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 

organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de 

funcţii ale regiilor autonome de interes local; 

 Organizarea aparatului de specialitate constă în  reprezentarea structurilor 

organizatorice a autorităţilor administraţiei  publice locale, evidenţiindu-se legăturile 

dintre compartimente (direcţii, servicii, etc., subordonări). 

 Numărul de personal se stabileşte avându-se în vedere necesitatea  realizării 

tuturor atribuţiilor care revin aparatului de specialitate, prin compartimentarea acestuia. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare precizează perimetrul şi delimitează 

conţinutul fiecărui loc de muncă. Astfel, prin aceasta se definesc şi se repartizează  

compartimentelor şi funcţiilor din aparatul propriu, atribuţiile şi sarcinile  respective. 

 Fără a cunoaşte sarcinile şi limitele atribuţiilor şi ale responsabilităţilor,  nici un 

funcţionar nu va putea desfăşura activitatea în mod corespunzător, fapt care va 

influenţa în mod negativ asupra activităţii unităţii. Prin conturarea limitelor activităţii 

fiecărui loc de muncă se stabileşte implic it şi schema de relaţii între funcţiile din aparat, 

primar şi consiliul  local. 

 Organizându-şi aparatul  propriu, stabilind organigrama, numărul de personal  şi 

statul de funcţii şi mai ales adoptând statutul propriu cât şi regulamentul de organizare 

şi funcţionare, consiliul local pune în lumină esenţa sa de autoritate administrativă 

autonomă şi reprezentativă. 

MOTIVAŢIA ÎN DREPT: 

 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată. 

DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019    

                ÎNTOCMIT 

                           secretar Damian Visalon 
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PROCES  -  VERBAL 

  
încheiat astăzi  25.01.2019; 

 
 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 referatului înregistrat sub nr. 205/25.01.2019, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  din 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru 
anul 2019. 

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

Daia Română 25.01.2019 

 
         PRIMAR         SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                     Damian Visalon 

 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                    Cons. Scheau Teodor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 25.01.2019, a luat în discuţie referatul    nr. 205/25.01.2019, 
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului 
de funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2019 şi  a constatat că acestea au ca suport legal 
prevederile: 

   - art. 36 alin. (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b” din Legea nr. 215/2001  
 privind administraţia publică  locală, modificată şi republicată. 

Comisia de  specialitate  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 privind aprobarea organigramei şi  statului de 
funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română 
pentru anul 2019 şi  propune Consiliului local, adoptarea unei hotărârii în acest  
sens. 
 
COMISIA:     TRIAN NICOLAE_______________________ 

   ISPAS NICOLAE _______________________ 

   SCHEAU TEODOR _____________________ 

     BIȘBOACĂ ANA _______________________ 

     MOLDOVAN SILVIU-MIHAI ______________ 

 
 
 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 
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 H  O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii  din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, 

pentru anul 2019 

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară 
în data de 31.01.2019; 
 Luând în  dezbatere: 
 - expunerea  de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi  
statului de funcţii  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română 
pentru anul 2019 

 - referatul nr. 205/25.01.2019, privind aprobarea organizării şi  statului de funcţii  
din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Daia Română pentru anul 2019, 
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate; 

 -  raportul de avizare al comisiei 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, 

 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „a” şi alin. (3) litera „b”  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

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,   

H O T Ă  R Ă Ş T E 

 Art. 1. Aprobă  organigrama  aparatului de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2019, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art 2.    Aprobă  statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Daia 
Română pentru anul 2019, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- Compartimentului financiar – contabil; 
- Un exemplar la dosar. 

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

exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2019                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                     CONS. BIȘBOACĂ ANA 
NR. 8 

    Contrasemnează 
      secretar com. Daia Română 
             Damian Visalon 
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tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 

 HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 

 referatul nr. 202/25.01.2019 privind atribuţiile consiliilor locale legate de 
realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială întocmit de către compartimentul de specialitate 
din cadrul primăriei locale;  

Având  în vedere prevederile: 
-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 

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

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

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

 referatul nr. 202/25.01.2019 privind atribuţiile consiliilor locale legate de 
realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială întocmit de către compartimentul de specialitate 
din cadrul primăriei locale;  

Având  în vedere prevederile: 
-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 

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, 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. l.  Aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2019; 

             PRIMAR 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019                                          HĂPRIAN VISARION           
NR. 5 
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 NR. 202/25.01.2019 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind atribuţiile consiliilor locale legate de realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă 
socială 

MOTIVAŢIA ÎN FAPT: 
 Consiliile locale au atribuţia de a asigura, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile 
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 
 Protecţia şi asistenţa socială cuprind totalitatea acţiunilor şi măsurilor economico – 
sociale iniţiate de stat pentru a garanta membrilor societăţii apărarea faţă de fenomene şi 
acţiuni ale căror efecte se răsfrâng asupra situaţiei lor. Aceste măsuri se referă, printre altele, 
la crearea de noi locuri de muncă, subvenţionarea preţurilor şi tarifelor unor produse şi 
servicii destinate populaţiei, ajutorul de şomaj, ajutorul social, asigurări sociale şi altele. 
 La aplicarea în practică a măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, reglementate prin 
legi speciale, este obligat să contribuie şi consiliul local care cunoaşte cel mai bine situaţia 
economico – socială din unitatea administrativ – teritorială respectivă. 
 Totodată, în funcţie de condiţiile concrete şi resursele fiecărei localităţi, consiliile locale 
pot dispune şi folosi şi alte forme de protecţie socială. 
 Spicuind câteva precizări din aceste acte normative, putem să tragem câteva concluzii 
legate în special de condiţiile de angajare precum şi de drepturile 

şi obligaţiile atât a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap cât şi  a angajatorului 
acestora, respectiv consiliile locale. 
 Astfel, asistentul personal al persoanei cu handicap, este  persoana care 
supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire persoanei handicapate, pe baza programului 
individual de recuperare şi integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile 
de  expertiză medicală, constituite  în acest sens  pe lângă Consiliile judeţene. 
 Asistentul personal, trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi anume: 

1. are împlinită vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu; 
2. are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau 

pe baza unui examen medical de specialitate; 
3. a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia 

rudelor şi afinilor până la gradul IV de rudenie; 
4. să aibă domiciliul în localitatea unde locuieşte persoana cu handicap; 

Obligaţiile persoanei ce este încadrată ca asistent personal, sunt următoarele: 
- să trateze cu  respect, bună credinţă  şi înţelegere persoana cu handicap şi să nu 

abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se  află aceasta; 
- să sesizeze angajatorul despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică 

sau socială a persoanei cu handicap, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute 
de lege; 
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-  să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din 
cadrul aparatului propriu al consiliului local sau a persoanei desemnate de angajator care 
cuprinde date privind evoluţia persoanei cu handicap; 

Pe baza recomandărilor rezultate din anchetele sociale efectuate 
de către colectivul de sprijin pentru autoritate tutelară şi asistenţă socială de pe lângă primăriile 
locale, angajatorul poate să angajeze un asistent personal care să presteze activitatea la două 
persoane cu handicap, când acestea fac parte din aceeaşi  familie şi au acelaşi domiciliu sau reşedinţă, 
pe baza aceluiaşi contract individual de muncă, cu respectarea duratei normale a programului zilnic 
de lucru, stabilit potrivit legii. 
 Consiliul local va aproba, la propunerea primarului, anual, numărul asistenţilor personali pe 
raza teritorial – administrativă. 
 Compartimentul de autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul consiliului local 
controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial raport la consiliul local. 
 Autorităţile administraţiei publice locale care nu dispun de resursele financiare necesare 
pentru plata drepturilor asistenţilor personali pot primi în completare sumele necesare prin transfer, 
în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie. 
 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligaţiilor 
prevăzute de dispoziţiile legale sau de contractul individual de muncă, atrage după sine răspunderea 
juridică a acestuia în condiţiile legii. 
MOTIVAŢIA ÎN DREPT: 
 Actele normative în vigoare care reglementează protecţia specială şi încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap, condiţiile de angajare a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
precum şi drepturile şi obligaţiile atât a acestora  cât şi a angajatorilor, sunt reglementate de: 
 - Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodo-
logice privind condiţiile de încadrare,  drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005. 
 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,  modificată  şi republicată; 

 
 
 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 

 
 
  ÎNTOCMIT         
        INSP. ANCA BIȘBOACĂ 
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PROCES  -  VERBAL 

  
încheiat astăzi  25.01.2019; 

 
 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, înregistrat sub nr. 202/25.01.2019, 
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019. 
 
 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
  Daia Română 25.01.2019 

 
 
         PRIMAR         SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 

 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                Cons. Scheau Teodor 
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                     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___ 

 
R A P O R T 

  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 25.01.2019, a luat în discuţie raportul  de specialitate  nr. 
202/25.01.2019, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru 
anul 2019 şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: 

-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, 
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 

Comisia de  specialitate  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 privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 şi  propune Consiliului 
local, adoptarea unei hotărârii în acest  sens. 

 

COMISIA:     TRIAN NICOLAE_______________________ 

   ISPAS NICOLAE _______________________ 

   SCHEAU TEODOR _____________________ 

     BIȘBOACĂ ANA _______________________ 

     MOLDOVAN SILVIU-MIHAI ______________ 

 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 
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                     CONSILIUL LOCAL 
       Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, 

tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 

pentru anul 2019 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 31.01.2019; 
 Luând în dezbatere: 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019; 

   -  referatul nr. 202/25.01.2019 privind atribuţiile consiliilor locale legate de realizarea 
 măsurilor de protecţie şi asistenţă socială întocmit de către compartimentul de specialitate din 
 cadrul primăriei locale;  

 - avizul comisiei pe domenii 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; 

Având  în vedere prevederile: 
-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

- art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 

În temeiul art. 45 aliniat (1) și art. 115 alin. (1) lit. 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  un număr  de 20  asistenţi  personali ai persoanelor cu handicap pentru 
anul 2019; 

  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-  Primarului comunei Daia Română; 
-  Compartimentului financiar contabil; 
-  Un exemplar la dosar. 

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

exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2019                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                         CONS. BIȘBOACĂ ANA 
NR. 9      
                Contrasemnează 

                      secretar  Damian Visalon 
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                     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 

 privind aprobarea  rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu 
personalitate jujridică care vor funcționa în anul școlar 2019 – 2020 în comuna 

Daia Română; 
 

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română; 
 Luând în considerare: 
 -   raportul de specialitate  nr. 201/25.01.2019 întocmit de către compartimentul de  
resort din cadrul aparatului de specialitate; 
  - avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar Judetean Alba, nr. 85/29/10.01.2019; 
 În conformitate cu prevederile: 
 -  art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  art. 232 – 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
 - art. 24 alin. (1)   din METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de școlarizare 
pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari 
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform 
în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019- 
2020, din 24.10.2018, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5235/2018 

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

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

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre a  primarului comunei Daia Română 
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
comunei Daia Română, în anul şcolar 2017-2018; 
 -   raportul de specialitate  nr. 201/25.01.2019 întocmit de către compartimentul de  
resort din cadrul aparatului de specialitate; 
  - avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar Judetean Alba, nr. 85/29/10.01.2019; 
 În conformitate cu prevederile: 
 -  art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  art. 232 – 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
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- art. 24 alin. (1)  din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari 
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform 
în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019- 
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2020, din 02.10.2018, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5235/2018; 
 
 
 În baza dispoziţiilor  art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  

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

H O T A R A S T E: 
 

   Art. 1. Aprobarea  rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate 
jujridică care vor funcționa în anul școlar 2019 – 2020 în comuna Daia Română conform 
anexelor ce fac 

 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    

 
DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019         P R I M A R 

  

                               HĂPRIAN VISARION 

 
 
 
NR. 6 
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NR.  201/25.01.2019 

REFERAT 

privind aprobarea cifrei de școlarizare ăn vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 

 

 MOTIVAȚIA  ÎN  FAPT: 

 

 Proiectul planului de şcolarizare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 

respectiv al inspectoratelor şcolare, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul 

legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic şi 

criteriul relevanţei. 

 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 

de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 

Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către 

consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu 

consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului. 

În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat au personalitate juridică 

dacă se organizează şi funcţionează, după caz, astfel: 

a) cu minimum 300 de elevi; 

b) cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari; 

c) cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari; 

d) cu minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ special. 

Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 

administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă 

organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate 

juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi 

ordonator principal de credite, în condiţiile legii. 

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică are buget și contabilitate proprie organizată 

potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/199.Unitățile de învățământ preuniversitar particular 

cu personalitate juridică își organizează propriul compartiment de contabilitate, cu respectarea 

prevederilor legale, asumându-și răspunderea legală pentru gestionarea fondurilor primite prin 

finanțare de la bugetul de stat și prin bugetele locale. 

Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular se 

realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al 

inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz.Obținerea avizului conform este 

obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului 

județean prin care este organizată rețeaua școlară. 

Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: 

 a) realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean; 

b) transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ privind 

structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, realizat de către consiliul 
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local/consiliul județean, de către primar/președinte al consiliului județean, către inspectoratul 

școlar/Ministerul Educației Naționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit 

prevederilor legale; 

c) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, 

http://www.primariadaiaromana.ro/


respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ 

pentru care se acordă aviz conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se 

acordă aviz conform (însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și 

propuneri privind organizarea acestora); 

 d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei 

școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale. 

Organizarea rețelei școlare se realizează anual. 

Concomitent cu avizul conform, inspectoratele școlare comunică autorităților administrației 

publice locale, respectiv primarului și consiliului local, lista unităților de învățământ pentru 

activități extrașcolare, centrelor de excelență și cluburilor sportive școlare, în vederea includerii 

acestora în rețeaua școlară. Operațiile specifice privind organizarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru activități extrașcolare (palate și cluburi ale copiilor), respectiv pentru cluburile 

sportive școlare, se realizează de către inspectoratele școlare prin hotărâri ale consiliilor de 

administrație ale acestora, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale și cu respectarea 

prevederilor prezentei metodologii. 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui an, pentru 

anul şcolar următor. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea anului şcolar. 

Inspectoratele școlare și autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul 

județean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, dau publicității 

rețeaua școlară care va funcționa în anul școlar 2019-2020. 

 

 MOTIVAȚIA  DE  DREPT: 

 

-  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011; 

- Ordinul Ministerului Educației Naționale - MEN nr. 5235/2018 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 

evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 

particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. 

  

DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 
 

         ÎNTOCMIT, 
        INSP. AMALIA MOLDOVAN 
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PROCES  -  VERBAL 

  
încheiat astăzi  25.01.2019 

 
 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 studii, prognoze 
economico – sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat 
al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a referatul   nr. 
201/25.01.2019, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de invățamânt preuniversitar 
de stat din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 - 2020. 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  

Daia Română 25.01.2019 

 
 
 
         PRIMAR         SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 

 
 
 
 

       PREŞEDINTE COMISIE NR. 1 

                            Cons. Damian Nicolae 
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COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

 
 R A P O R T 

 

 Comisia de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – 

sociale, buget – finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul 
Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 25.01.2019, 
a luat în discuţie  referatul  nr. 201/25.01.2019, întocmit de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de invățamânt preuniversitar 
de stat din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 - 2020  şi  a constatat că 
acestea au ca suport legal prevederile: prevederile: 

    -  art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 24 alin. (1)   din METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de 
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019- 2020, din 24.10.2018, aprobată 
prin O.M.E.N. nr. 5235/2018 

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

Comisia de  specialitate  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 organizării rețelei școlare 
a unităților de invățamânt preuniversitar de stat din comuna Daia Română  pentru 
anul școlar 2019 - 2020  şi  propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest  
sens. 

COMISIA:   DAMIAN NICOLAE____________________ 

   VOINA MARIUS ______________________ 

     PUŢAN IOAN ________________________ 

     CIUCA CONSTANTIN__________________ 

     SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU ____________ 

DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 
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PROCES  -  VERBAL 

  
încheiat astăzi  25.01.2019; 

 
 

 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. 201/25.01.2019, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea organizării rețelei școlare a 
unităților de invățamânt preuniversitar de stat din comuna Daia Română  
pentru anul școlar 2019 - 2020. 
 
 Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal. 
  

Daia Română 25.01.2019 

 
 
         PRIMAR         SECRETAR 

      HĂPRIAN VISARION                      Damian Visalon 

 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3 

                      Cons. Scheau Teodor 
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 R A P O R T 

 

  Comisia de  specialitate nr. 3 pentru 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 25.01.2019, a luat în discuţie  referatul  nr. 201/25.01.2019, întocmit de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de 
invățamânt preuniversitar de stat din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 
- 2020  şi  a constatat că acestea au ca suport legal prevederile: prevederile: 

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

  - art. 24 alin. (1)   din METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019- 2020, din 24.10.2018, aprobată 
prin O.M.E.N. nr. 5235/2018 

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

Comisia de  specialitate 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, 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 probarea organizării 
rețelei școlare a unităților de invățamânt preuniversitar de stat din comuna Daia 
Română  pentru anul școlar 2019 - 2020 şi  propune Consiliului local, adoptarea 
hotărârii în acest  sens. 
 
COMISIA:     TRIAN NICOLAE  ____________________ 

   ISPAS NICOLAE  _____________________ 

   SCHEAU TEODOR ____________________ 

     BIȘBOACĂ ANA ______________________ 

     MOLDOVAN SILVIU-MIHAI _____________ 

DAIA ROMÂNĂ 25.01.2019 
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 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de invățamânt preuniversitar de stat 
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din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 - 2020 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
31.01.2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților 

de invățamânt preuniversitar de stat din comuna Daia Română  pentru anul școlar 2019 – 2020; 
 - referatul  înregistrat sub nr. 201/25.01.2019 întocmit de către compartimentul de  resort din cadrul 
aparatului de specialitate; 
  - avizul conform al   Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba nr. 85/29/10.01.2019, privind organizarea 
rețelei  școlare  din raza comunei Daia Română, pentru funcționarea în anul școlar 2019 – 2020 a unităților cu 

personalitate juridiucă  și a structurilor arondate, înregistrat la primăria Daia Română sub nr. 203/25.01.2019; 
 -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul consiliului local al comunei 
Daia Română; 
 Având în vedere prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 
 -  art. 232 – 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
 - art. 24 alin. (1)   din METODOLOGIA privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în 
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților 

de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019- 2020, din 24.10.2018, aprobată prin O.M.E.N. nr. 
5235/2018 
 În baza dispoziţiilor  art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea nr.215/2001, 

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

administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
H O T A R A S T E: 

  Art. 1. Se aprobă  organizarea rețelei școlare a unităților de invățamânt preuniversitar de stat din comuna 
Daia Română  pentru anul școlar 2019 – 2020, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.  2.  Începând cu  data adoptării prezentei hotărâri, hotărârea nr. 15/2017 a consiliului local al 

comunei Daia Română privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anuil 2017 – 2018, se abrogă. 
 Art.  3.   Prezenta hotărâre va fi comunactă: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Inspectoratului Școlar Județean  Alba,  Școlii Gimnaziale 
Daia Română, Primarului comunei Daia Română, un exemplar la dosar. 

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română și pe  www.primariadaiaromana.ro 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, 

care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din numărul consilierilor 

prezenţi. 
DAIA ROMÂNĂ 31.01.2019                                 
                                                           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                        CONS. BIȘBOACĂ ANA 
    NR.  10                                                               
    Contrasemnează         
secretar Damian Visalon 
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