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               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 extraordinară   în ziua de 28 februarie 2019 
          Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
 În temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera ”a” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit 
următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 Art. 1.  Se convoacă în şedinţă  extraordinară, Consiliul local al comunei Daia Română 
din judeţul Alba, în ziua de 28.02.2019  la ora 18,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei cu inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Daia Română;  

   Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
pentru anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 
416/2001, cu modificările  și completările ulterioare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  4. Probleme curente. 
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, un exemplar la dosar. 
DAIA  ROMÂNĂ  24.02.2019 
Nr. 36 
                                                   PRIMAR, 
             HĂPRIAN VISARION 

         Avizat pentru legalitate, 
         secretar Damian Visalon 
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               ROMÂNIA 
               JUDEŢUL ALBA 
               COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
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C O N V O C A T O R 
 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată,  se convoacă în şedinţă ordinară,  
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 28.02.2019  ora 18,00 în 
sala de şedinţe a Primăriei locale, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei cu inventarul bunurilor 

 care aparțin domeniului public al comunei Daia Română; 
Iniţiator: primar  Hăprian Visarion;  

    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
pentru anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 
416/2001, cu modificările  și completările ulterioare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  4. Probleme curente.    

  Nr. crt.  Numele şi prenumele                  Nr. casă            Semnătura 

      1.   Puţan Ioan…… ........……………….213______________________________________ 
      2.   Damian Nicolae.........................257 _____________________________________ 
      3.   Cibu Adrian ..…………………………. 16______________________________________ 
      4.   Cornea Dumitru ……………………. 382 _____________________________________ 
      5.   Ciuca Constantin …. ……………….654______________________________________ 
      6.   Schiau Nicolae – Claudiu ...........873 _____________________________________ 
      7.   Scheau Andrei…….. ………………..889______________________________________ 
      8.   Voina Marius ………………………….895 _____________________________________ 
      9.   Trian Nicolae ...........................885 A ____________________________________ 
     10.  Ispas Nicolae ...........................507 ______________________________________ 
     11.  Bișboacă Ana ...........................228 ______________________________________ 
     12.  Scheau Teodor …………………….. 739 ______________________________________ 
     13.  Moldovan Silviu – Mihai ......….. 389________________________________________ 
 
DAIA  ROMÂNĂ  24.02.2019                          PRIMAR, 
          HĂPRIAN VISARION 
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                ROMÂNIA 
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                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
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 I N V I T A Ţ I E 
 

   În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (2) şi (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl consilier 
______________________________  este invitat să participe la şedinţa extraordinară  a 
Consiliului local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 28.02.2019 ora 18,00, 
în sala de şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei cu inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Daia Română;  

   Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
pentru anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 
416/2001, cu modificările  și completările ulterioare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  4. Probleme curente. 
 

DAIA  ROMÂNĂ  24.02.2019      
 

                PRIMAR 
                      HĂPRIAN VISARION 
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                ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
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 P R O C E S   -   V E R B A L 

încheiat astăzi 24.02.2019 

  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 aprobarea  inventarului 
bunurilor şi valorilor aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
 -  expunerea de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei cu 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Daia Română; 

- expunerea de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și 
lucrări de interes local pentru anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor 
social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările  și completările ulterioare;  

           -  dispoziţia nr. 36/24.02.2019 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
 convocarea   consiliului local în şedinţă extraordinară   în ziua de  28.02.2019, cu 
 următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei cu inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Daia Română;  
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
pentru anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 
416/2001, cu modificările  și completările ulterioare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  4. Probleme curente. 
  DAIA  ROMÂNĂ  24.02.2019     

                P R I M A R                                              SECRETAR                       
       HĂPRIAN VISARION                                             Damian Visalon   
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 LISTA  DE  PREZENŢĂ 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal de la şedinţa 
extraordinară a consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 24.02.2017, prezenţa 
domnilor consilieri a fost următoarea: 

 
 

      P R E Z E N Ţ I                        ABSENŢI___       
 1.   Puţan Ioan             
 2.   Damian Nicolae 
          3.   Cibu Adrian 
          4.   Cornea Dumitru 
          5.   Ciuca Constantin 
          6.   Schiau Nicolae – Claudiu 
          7.   Scheau Andrei 
          8.   Voina Marius 
          9.   Trian Nicolae 
          10.  Ispas Nicolae 
          11.  Bișboacă Ana 
 12. Scheau Teodor 
          13.  Moldovan Silviu – Mihai                                               
 
              Secretar 
                 Damian Visalon     Daia Română 
                   28.02.2019 
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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  extraordinară  a Consiliului local al 
comunei Daia Română din ziua de 28.02.2019 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
extraordinară   în ziua de 28.02.2019; 
  
 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/d-nei consilier BIȘBOACĂ ANA; 
 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 SCHEAU TEODOR, să îndeplinească funcţia de 
preşedinte de şedinţă la şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua 
de 28.02.2019. 
 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 28.02.2019                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                       CONS. SCHEAU TEODOR 

 NR. 11               
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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                ROMÂNIA 
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară  din ziua de 28.02.2019 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua 
de 28.02.2019; 

Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul 
Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local din data de 
28.02.2019; 

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 extraordinară a Consiliului local al comunei Daia 

Română din ziua de 28.02.2019, ca fiind următoarea: 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor  
 aparţinând consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei cu inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Daia Română;  

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
pentru anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 
416/2001, cu modificările  și completările ulterioare; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  4. 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 28.02.2019                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           NR. 12                                                                                 CONS. SCHEAU TEODOR 

            Contrasemnează 
                           Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea inventarului bunurilor  şi valorilor aparţinătoare 
Consiliului  local  şi unităţilor  din administrarea acestuia 

 
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 

 Luând în considerare: 
- referatul  nr. 489/24.02.2019  întocmit de către compartimentele de resort din 

cadrul aparatului de specialitate,  privitoare la efectuarea şi aprobarea  inventarului bunurilor 
şi valorilor aparţinătoare Consiliului  local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

 
 Având în vedere prevederile: 
 
 - Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 2861/2009; 

   -  art. 1  şi art. 7  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “d” şi art. 122 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 aprobarea inventarul bunurilor 
şi valorilor  aparţinătoare Consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia; 

- referatul  nr. 489/24.02.2019  întocmit de către compartimentele de resort din 
cadrul aparatului de specialitate,  privitoare la efectuarea şi aprobarea  inventarului bunurilor 
şi valorilor aparţinătoare Consiliului  local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
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 - Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 2861/2009; 

   -  art. 1  şi art. 7  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “d” şi art. 122 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 Â Ş T E : 
 
  Art. 1. Aprobarea   inventarului bunurilor şi valorilor aparţinătoare Consiliului  
local al comunei Daia Română şi unităţilor din administrarea  acestuia, conform anexei nr. 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2.  . Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
 -  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
           - Primarului comunei Daia Română; 
          - compartimentului financiar – contabil; 
           - un exemplar la dosar. 

 
 

 
 
 
 DAIA ROMÂNĂ 24.02.2019                                   Primar 
                      HĂPRIAN VISARION  

 
 
NR. 7 
 
 
 
 
 
 
 

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

                
                ROMÂNIA 



 

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

0258/763101, 0258/763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 
  NR. 489/24.02.2019 

 R  E  F  E  R  A  T 
privind efectuarea şi aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor 

aparţinătoare consiliului local şi unităţilor din administrarea acestuia 
 
MOTIVAŢIA DE FAPT 
Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv reprezintă ansamblul operaţiunilor prin 

care se constată existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, 
după caz, la data la care aceasta se efectuează. 

    Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor 
de activ şi de pasiv ale fiecărei unităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice 
titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare 
anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei unităţii 
pentru respectivul exerciţiu financiar. 

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 
elementelor de activ şi de pasiv şi care elaborează şi transmite comisiilor de inventariere 
proceduri scrise adaptate la specificul unităţii. 
     Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv se efectuează de către comisii de 
inventariere, formate din cel puţin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de către 
conducătorul unităţii.  În decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa 
comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunea 
supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor. 

    Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie 
centrală, numită, de asemenea, prin decizie scrisă, emisă conducătorul unităţii, care are ca 
sarcină să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a 
operaţiunilor de inventariere. 
     Comisia de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, 
potrivit prevederilor legale. 
     Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisii vor fi 
numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure 
efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, inclusiv evaluarea 
lor conform reglementărilor contabile aplicabile. 
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 Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv se pot efectua atât cu 
salariaţii proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane 
juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare. 
     Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse 
inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective. 
     Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine  justificate şi 
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numai prin decizie scrisă, emisă de către cei care i-au numit. 
     În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii, 
ordonatorii de credite trebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru 
comisiei de inventariere, prin: 
   - organizarea depozitării bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora şi 
întocmirea etichetelor de raft; 
   - ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi efectuarea 
confruntării datelor din aceste evidenţe; 
   - participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere; 
   - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, 
respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, numărare etc.; 
   - asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) a 
unor specialişti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de 
inventariere, care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor 
înscrise; 
   - dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru 
măsurare, cântărire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum 
şi cu formulare şi rechizite necesare; 
   - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor 
inventariate; 
   - asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de 
protecţie a muncii; 
   - asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor, porţilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni 
etc. 
     Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere 
sunt următoarele: 
   a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de 
gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă: 
   - gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare; 
   - în afara bunurilor unităţii respective, are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, 
primite cu sau fără documente; 
   - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă; 
   - are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit 
documentele aferente; 
   - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale; 
   - deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în 
gestiunea sa; 
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   - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au 
fost predate la contabilitate. 
     De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului 
document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune. 
    Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor 
şi de către comisia de inventariere, care atestă că a fost dată în prezenţa sa; 
   b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate; 
   c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de câte 
ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea. 



 

     Dacă bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate 
în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează 
inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a 
început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură 
zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna 
într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către comisia de inventariere şi de către 
gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare. 

     Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate, în 

locuri special amenajate (fişete, casete, dulapuri etc.), încuiate şi sigilate. Sigiliul se păstrează, pe 
durata inventarierii, de către responsabilul comisiei de inventariere; 
   d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la care s-au 
inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în 
gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la 
contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea. 
   e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând 
întocmirea monetarului (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul) şi depunerea numerarului la casieria 
unităţii; 
   f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate 
şi dacă sunt în bună stare de funcţionare. 
    În cazul în care gestionarul lipseşte, comisia de inventariere aplică sigiliul şi comunică aceasta 
conducerii unităţii respective. Conducerea unităţii are obligaţia să îl încunoştinţeze imediat, în scris, 
pe gestionar despre inventarierea ce trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua şi ora fixate pentru 
începerea lucrărilor. 
    Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se prezintă la locul, data şi ora fixate, 
inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa altei persoane, numită prin 
decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar. 
MOTIVAŢIA DE DREPT 
        -  Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
2861/2009; 
        -  art. 1  şi art. 7  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
       - art. 63 aliniat  (5) litera “d” şi art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, modificată şi republicată; 
DAIA ROMÂNĂ 24.02.2019    

               ÎNTOCMIT 
                   secretar Damian Visalon 
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privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând consiliului local şi 
unităţilor din administrarea acestuia 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în 
ziua de 28.02.2019; 
  Luând în dezbatere: 

        -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea inventarului bunurilor şi 
valorilor aparţinând consiliului local şi unităţilor din administraţia acestuia; 
            -  referatul  nr. 489/24.02.2019 întocmit de către compartimentele de resort din cadrul 
aparatului de specialitate,  privitoare la efectuarea şi aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor 
aparţinătoare Consiliului  local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
 Având în vedere prevederile: 
      -  Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 2861/2009 ; 
    -  art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “d” şi art. 122 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 Â Ş T E : 
 Art. 1.  Aprobă   inventarului bunurilor şi valorilor aparţinătoare Consiliului  local al comunei 
Daia Română şi unităţilor din administrarea  acestuia, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre ; 
 Art. 2.  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 28.02.2019                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                               CONS. SCHEAU TEODOR 

NR. 13               
            Contrasemnează 

                           Secretar Damian Visalon 
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privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
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comunei Daia Română 
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
Luând în considerare: 
- raportul de specialitate nr. 490/24.02.2019 întocmit de către compartimentul de 

resort din cadrul aparatului de specialitate, la proiectul de hotărâre privind completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română; 

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

listei cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public; 
- hotărârea nr. 48/2018 a consiliului local privind reconstituirea Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daia 
Română; 

 Având în vedere prevederile: 
- art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

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

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

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

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

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

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

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, propun următorul, 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de  motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română; 

- raportul de specialitate nr. 490/24.02.2019 întocmit de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate, la proiectul de hotărâre privind completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română; 

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

listei cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public; 
- hotărârea nr. 48/2018 a consiliului local privind reconstituirea Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daia 



 

Română; 
 Având în vedere prevederile: 
- art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

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

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

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

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română, 

însuşit prin Hotărârea consiliului local nr. 16/2001, se completează după cum urmează astfel: 
După poziţia nr. 113, se completează cu poziţiile nr. 114, 115, 116, 117 și 118,  având 

elementele de identificare cuprinse în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Daia Română 24.02.2019        PRIMAR 

HĂPRIAN VISARION 

NR. 8 
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completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Daia Română 

Consiliul local al comunei Daia Română din jueţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară 
în data de 28.02.2019; 

Luând în dezbatere: 
- Expunerea de  motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului 
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bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română; 
- raportul de specialitate nr. 490/24.02.2019 întocmit de către compartimentul de 

resort din cadrul aparatului de specialitate, la proiectul de hotărâre privind completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română; 

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

listei cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului public; 
- hotărârea nr. 48/2018 a consiliului local privind reconstituirea Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daia 
Română; 

 Având în vedere prevederile: 
- art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

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

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

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

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

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

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, modificată şi republicată; 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daia Română, 
însuşit prin Hotărârea consiliului local nr. 16/2001, se completează după cum urmează astfel: 

După poziţia nr. 113, se completează cu poziţiile nr. 114, 115, 116, 117 și 118,  având 
elementele de identificare cuprinse în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba ; 

 Consiliului Judeţean Alba ; 

 Primarului comunei Daia Românî; 

 Compartimentului financiar-contabil; 

 Un exemplar la dosar; 



 

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile va-
labil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 
% din numărul consilierilor prezenţi. 

DAIA ROMÂNĂ 28.02.2019 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  CONS. SCHEAU TEODOR 

NR. 14 

 
 
Contrasemnează 

    secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de 

interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 

conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 

În  art 6 alin 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garnatat, cu modificările 
şi completările ulterioare, este stipulata obligatia  primarului de a întocmi un plan de acţiuni 
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sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă , să ţină evidenţa efectuării 
acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 
toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 
solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, 
planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi 
aprobat prin hotărâre a consiliului local; in acest sens am procedat la supunerea spre 
aprobare a planului de actiuni aferent anului 2019. 
 
 
 DAIA ROMÂNĂ 24.02.2019 
 
 
NR. 9 
 

Primar, 
Hăprian Visarion 
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Nr. 488  /24.02.2019 
REFERAT 

privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2019, ce 

vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, 

cu modificarile si completarile ulterioare 
MOTIVAȚIA DE FAPT:   
  Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de 
compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare 
Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 
  În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 
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în nevoie socială . 
Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele: 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 
socială; 

 b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; 

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform 
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte 
documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le 
prezintă primarului pentru aprobare; 

 e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 
îndreptăţiţi, potrivit legii; 

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie 

de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 
  h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate; 
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i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea 
beneficiilor de asistenţă socială; 
  j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiară de ajutor 
social, are obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local. 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege  persoana care îndeplineşte următoarele 
condiţii : 
are vârsta cuprinsă  între  16 ani şi vârsta standard de pensionare ; 
nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, prevazută de lege ; 
are starea de sanatate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru 
prestarea unei munci. 

Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor 
social,  precum si persoanele ce urmeaza să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local  
este transmis agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene şi afişat la sediul primăriei. 

Avand in vedere prevederile legii privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit  cărora  primarii au obligatia să întocmească un plan de acţiuni 
sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca,  să ţină evidenţa acestor ore 
şi să asigure  instructajul privind tehnica securităţii în muncă, iar Planul de actiuni sau lucrari 
de interes local se aproba anual  prin hotarare a consiliului local. 
 
MOTIVAȚIA DE DREPT:   

Aprobarea  Planului de acţiuni si lucrări de interes local ce vor fi executate de către 



 

beneficiarii de ajutor social se regăsește în următoarele : 
 
Legea  nr. 292/2011a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare ; 
Legea nr. 416/2001 - Legea privind venitul minim garantat; 
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală. 
 
 
 
                                                                                                    INTOCMIT, 
         INSPECTOR ANCA BIȘBOACĂ 
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 PROIECT DE HOTARÂRE 

privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2019, ce vor fi 

executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Hăprian Visartion, primar comuna Daia Română, județul Alba; 

Analizând expunerea de motive nr. 9/24.02.2019 a primarului, precum şi referatul 
Compartimentului Asistenţă Socială nr. 488/24.02.2019 prin care se propune aprobarea 
planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Având în vedere art. 6 alin. (7)  din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare   precum şi a celor ale art. 28 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 36 alin.  (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi ale art. din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

http://www.primariadaiaromana.ro/


 

ulterioare; 

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

PROIECT DE HOTARÂRE 

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  planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de 
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Având în vedere art. 6 alin. (7)  din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare   precum şi a celor ale art. 28 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În baza dispozițiilor art. 36 alin.  (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi ale art. din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Aprobarea  Planului de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2019,  ce 

vor fi executate  de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor 

social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Se aproba Lista cu bunurile considerate de stricta necesitate pentru nevoile 

familiei, Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile 

familiei si in limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce 

depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile 

unei familii, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

conform anexelor 1 și 2  care face parte integranta din prezenta Hotarare.                                    

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează 

Compartimentul de asistenţă socială, compartimentul financiar-contabil  și  

viceprimarul comunei Daia Română. 

 Art.4. Prezenta hotarâre se va comunica persoanelor interesate prin grija 

secretarului comunei Daia Română. 

 



 

Daia Română la data de 24.02.2019. 
 

 

              INIŢIATOR,   
             PRIMAR,   
               Hăprian Visarion 
  
NR. 9   
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H O T Ă R Â R E 

 privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 
2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 

nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Consiliul local al comunei Daia Română din jueţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară 
în data de 28.02.2019; 

Luând în dezbatere: 
       Expunerea de  motive la proiectul de privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări 

de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform 
Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

- raportul de specialitate nr. 488/24.02.2019 întocmit de către compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate, la proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de către 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Având în vedere art. 6 alin. (7)  din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare   precum şi a celor ale art. 28 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 36 alin.  (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi ale art. din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
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ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Aprobă  Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2019,  ce vor 

fi executate  de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, 

conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se aproba Lista cu bunurile considerate de stricta necesitate pentru 

nevoile familiei, Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru 

nevoile familiei si in limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor 

ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru 

nevoile unei familii, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare, conform anexelor 2 și 3  care face parte integranta din prezenta Hotarare. 

                                    

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează 

Compartimentul de asistenţă socială, compartimentul financiar-contabil  și  

viceprimarul comunei Daia Română. 

Art. . – Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba ; 

 Consiliului Judeţean Alba ; 

 Primarului comunei Daia Română; 

 Compartimentului financiar-contabil; 

 Un exemplar la dosar; 

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

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

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

DAIA ROMÂNĂ 28.02.2019 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 CONS. SCHEAU TEODOR 

NR. 15 

Contrasemnează 
    secretar Damian Visalon 
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