
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

PRIMAR 
 

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

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 martie 2019; 
 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 28.03.2019  la ora 19,00  în sala de şedinţe a primăriei locale, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
         1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic 
câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI 
COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE 
SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru 
LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, 
respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA; Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia 
“INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           3. Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

          4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la nivelul 
comunei Daia Română; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
         5. Proiect  de hotărâre privind privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi obiectivele 
propuse pentru anul 2019; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 6.  Probleme curente. 
 Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul alba; 
- Primarului comunei Daia Română; 
- Un exemplar la dosar. 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

PRIMAR COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 

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

C O N V O C A T O R 
 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (2) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,  se convoacă în şedinţă 
extraordinară,  Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 
28.03.2019  ora 17,00 în sala de şedinţe a Primăriei locale, cu următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
         1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic 
câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI 
COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE 
SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru 
LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, 
respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA; Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia 
“INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           3. Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 
          4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la nivelul 
comunei Daia Română; Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
         5. Proiect  de hotărâre privind privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi obiectivele 
propuse pentru anul 2019; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 6.  Probleme curente. 
      Nr. crt.  Numele şi prenumele          Nr. casă            Semnătura _________________ 
      1.   Puţan Ioan…… ........……………….213______________________________________ 
      2.   Damian Nicolae.........................257 _____________________________________ 
      3.   Cibu Adrian ..…………………………. 16______________________________________ 
      4.   Cornea Dumitru ……………………. 382 _____________________________________ 
      5.   Ciuca Constantin …. ……………….654______________________________________ 
      6.   Schiau Nicolae – Claudiu ...........873 _____________________________________ 
      7.   Scheau Andrei…….. ………………..889______________________________________ 
      8.   Voina Marius ………………………….895 _____________________________________ 
      9.   Trian Nicolae ...........................885 A ____________________________________ 
     10.  Ispas Nicolae ...........................507 ______________________________________ 
     11.  Bișboacă Ana ...........................228 ______________________________________ 
     12.  Scheau Teodor …………………….. 739 ______________________________________ 
     13.  Moldovan Silviu – Mihai ......….. 389________________________________________            

           PRIMAR 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

PRIMAR COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 

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

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 28.03.2019 ora 19,00, 
în sala de şedinţă a primăriei locale, care va avea  următorul: 

 PROIECT  AL  ORDINEI  DE  ZI 
          1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic 
câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI 
COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE 
SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru 
LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, 
respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA; Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 2.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia 
“INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

           3. Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

          4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la nivelul 
comunei Daia Română; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
         5. Proiect  de hotărâre privind privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi obiectivele 
propuse pentru anul 2019; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
         6.  Probleme curente. 

   
DAIA  ROMÂNĂ  24.03.2019      
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                      HĂPRIAN VISARION 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

PRIMAR COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 

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

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

 
încheiat astăzi 

24.03.2019 
 

  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 Contractului de 
delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN 
CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 
2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, 
respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA;  

        -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind  aprobarea documentatiei 
tehnico-economice pentru investitia “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA”; 
        -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre prvind implementarea proiectului 

“INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

  -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar existent la nivelul comunei Daia Română; 
  -  expunerea de motive la proiectul  de hotărâre privind  însuşirea raportului elaborat 
de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe 
anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018; 
          -  dispoziţia nr. 37/25.03.2019 emisă de primarul comunei Daia Română, privind 
convocarea  consiliului local în şedinţă extraordinară   în ziua de  28.03.2019, cu 
următorul: 

PROIECT  AL  ORDINEI DE ZI 
 

                  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul 
economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE 
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COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE 
DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta 
financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
  

2.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
investitia “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL 
ALBA” 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 
           3. Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului “INFIINTARE PARC 
TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

 
          4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la 
nivelul comunei Daia Română; 
    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 
         5. Proiect  de hotărâre privind privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei 
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi 
obiectivele propuse pentru anul 2019; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
 
         6.  Probleme curente. 
 
 
  DAIA  ROMÂNĂ  24.03.2019 
 
 
     

               P R I M A R                                             SECRETAR                       
       HĂPRIAN VISARION                                           Damian Visalon   
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 JUDEŢUL ALBA 
 COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
CONSILIUL LOCAL 

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

 
 
 

LISTA  DE  PREZENŢĂ 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 aliniat (2)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată precum şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local, la apelul nominal de la şedinţa 
extraordinară a consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 28.03.2019, 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 
                   28.03.2019 
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           R O M Â N I A                           Copia prezentului proces verbal 
        JUDEŢUL ALBA          a fost afişată la sediul Primăriei 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ         com. Daia Română conf. art. 42          
     CONSILIUL LOCAL                      alin. (7) din L. nr. 215/2001 

                                    astăzi 28.03.2019. 
 

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

încheiat astăzi  28.03.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei  
extraordinare  a Consiliului local al comunei Daia Română 

 În conformitate cu prevederile art. 39 aliniatele  (2) şi (8) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi  republicată, în data de 
24.03.2019, au fost întocmite şi trimise în teritoriu invitaţiile şi  convocatorul pentru  
şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Daia Română din ziua de 28 
martie 2019, documente în care au fost precizate proiectul ordinii de zi, data, ora şi 
locul desfăşurării şedinţei. 
 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia nr. 37/24.03.2019 a primarului 
comunei Daia Română. 

La şedinţă sunt prezenţi şi participă de asemenea un număr de 13  membrii 
consilieri din totalul de 13 câţi sunt în componenţa acestuia. 

Qvorumul fiind îndeplinit, şedinţa poate să se desfăşoare în conformitate cu 
prevederile  art. 40 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, modificată şi republicată. 

Potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (3), dezbaterile din  şedinţa de consiliu precum 
şi modul în care îşi vor  exercita  voturile fiecare  consilier local, vor fi consemnate în 
prezentul proces verbal. 

Dl primar deschide ședința și solicită propunerea unui președinte de ședință. 
 Dl consilier Scheau Teodor, propune ca funcția de președinte de ședință să fie 
îndeplinită de dl consilier Schiau Nicolae-Claudiu. 

Secretarul comunei precizează faptul că hotărârea poate fi adoptată cu votul 
favorabil a majoritărții consilierilor prezenți la ședință, potrivit dispozițiilor art. 45 alin. 
(1) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi 
republicată ; toți membrii consiliului local prezenți la ședință, în număr de 13, sunt 
de acord cu propunerea d-lui consilier Scheau Teodor, fapt pentru care este adoptată  
hotărârea nr. 16/28 martie 2019, privind aprobarea ca dl consilier Schiau 
Nicolae-Claudiu să îndeplinească funcția de președinte de ședință. 

Dl președinte de ședință mulțumește colegilor pentru încrederea acordată și 
solicită prezentarea proiectului ordinii de zi de la ședința actuală. 

Proiectul ordinii de zi, este prezentat de dl primar, care în conformitate cu 
dispozițiile art. 39 alin. (1) din egea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi republicată, a  solicitat convocarea consiliului local în ședință 
extraordinară, acesta fiind următorul : 
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 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul 
economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR 



ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, 
RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR 
FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de 
salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC 
SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;  

    Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
   2. Proiect de hotărîre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
investitia “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
              3. Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului “INFIINTARE PARC 
TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

            4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar 
existent la nivelul comunei Daia Română;   

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

             5. Proiect  de hotărâre privind privind însuşirea raportului elaborat de primarul 
comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 
2018 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
              6.  Probleme curente. 
 Secretarul comunei face precizarea că  hotărârea de aprobare a ordinii de zi, poate fi 
adoptată cu votul favorabil a majoritărții consilierilor prezenți la ședință, potrivit     
dispozițiilor art. 45   alin. (1) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,    
modificată şi republicată.   

   Dl președinte de ședință supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, care  este    
aprobat cu un număr de 13 voturi  favorabile, din nr. de 13 consilieri prezenți la   ședință, 
ceea ce reprezintă 100% din nr. consilierilor prezenți și 100% din nr. consilierilor în funcție,  
fiind adoptată  astfel,    hotărârea nr. 17/28 martie 2019, privind  aprobarea 
ordinii de zi la  ședința extraordinară  din data de 28 martie 2019. 

 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi; secretarul comunei prezintă referatul 
întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate, cu 
motivațiile în fapt și în drept referitoare la modalitatea de aprobare a contractelor de 
delegare de gestiune a serviciilor asigurate de operatorii econimici ăn anumite 
domenii. 
 Este prezentat de asemenea și proiectul de hotărâre, cu expunerea de motive 
privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației 
privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI 
TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - 
pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a 
acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE SA, propus de către dl primar, precum și adresa nr. 47/19.03.2019 a 
A.D.I. Salubris Alba prin care se solicită aprobarea prin 
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H.C.L. a contractului de delegare nr. 223/2018, a gestiunii cu tarifele licitate pentru Lotul 2 
de operare. 



 Se poartă câteva discuții referitoare la toate aceste aspecte, dl primar făcând 
cunoscute li listele cu tarifele licitate pentru Lotul 2 de operare.  

 Secretarul precizează faptul că aprobarea hotărârii se poate cu votul favorabil a 
majorității consilierilor în funcție, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația public locală, republicată. 

Dl președinte de ședință supune spre aprob are proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind 
”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI 
TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - 
pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a 
acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE SA, care  este aprobat cu un număr de 13 voturi  favorabile, din 
nr. de 13 consilieri prezenți la   ședință, ceea ce reprezintă 100% din nr. consilierilor 
prezenți și 100% din nr. consilierilor în funcție,  fiind adoptată  astfel,    hotărârea nr. 
18/28 martie 2019. 
 Următorul punt al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice pentru investitia “INFIINTARE PARC TEMATIC IN 
COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” sens în care este întocmit un referat în care sunt 
precizate o serie de argument legate de acest aspect, probleme legate de  oportunitatea și 
efectele proiectului în cauză, respective faptul că acesta se încadrează în secțiunea de soluții 
de regenerare rurală pentru încurajarea utilizării zonelor abandonate. Se impune deci 
transformarea infrastructurii abandonate din comuna Daia Română într-o rețea de standarde 
Europene. Se propun astfel a fi executate lucrări de infrastructură și instalații complexe, care 
să conducă la realizarea de spații multifuncționale care să conțină cu preponderență spații 
verzi. 
 Lucrările propuse a se executa vor conduce la îmbunătățirea calității agrementului și 
implicit a locuirii și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât și din 
punct de vedere socio-economic. 
  

În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională și 
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și utilizate în interiorul comunei Daia 
Română a timpului liber pentru comunitate. 
 Valoarea totală necesară realizării investiției, exclusiv TVA, considerând cursul leu-
euro  1 euro = 4,4585 lei este  404577,63 lei din care construcții montaj (C+M)  333246,16 
lei fără TVA pentru varianta recomandată de proiectant, sumele reprezentând fonduri 
nerambursabile, obținute prin Programul Operațional de Pescuit și Aafaceri Maritime 2014-
2020 în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului FLAG din Bazinul Mureșului – Măsura 2 
Consolidarea și diversificarea activelor în zona de pescuit și avacultură pentru proiectul 
„ÎNFIINȚARE PARC TEMATIC ÎN COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”. 
 Suprafața totală de teren este de 8523 mp. 
 Proiectul de față își propune de asemenea să faciliteze o regenerare rurală, care să 
permită oamenilor să acceseze spații verzi de calitate, în deplină siguranță, cu protejarea 
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mediului înconjurător, elemente necesare pentru calitatea vieții cetățenilor din comuna Daia 
Română și pentru sănătatea ecomoniei locale. 
 Amenajarea zonei va avea un impact deosebit de favorabil întrucât se va realiza un 
confort sporit pentru cetățenii acestei comuni, va vea un impact favorabil și asupra reducerii 
promovării mediului prin reconversia unui spațiu verde. 
 În urma acestor detalii și explicații reieșite din referat, dl președinte de ședință supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru investitia “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”. 
 Secretarul precizează faptul că hotărârîrea se poate adopta cu votul favorabil a 
majorității consilierilor în funcție, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația public locală, republicată. 

Sunt de acord cu proiectul de hotărâre, un număr de 13 voturi  favorabile, din 
nr. de 13 consilieri prezenți la   ședință, ceea ce reprezintă 100% din nr. consilierilor 
prezenți și 100% din nr. consilierilor în funcție,  fiind adoptată  astfel,    hotărârea nr. 
19/28 martie 2019. 

Fiind două chestiuni similare, cea cu aprobarea documentației tehnico-economice 
pentru investiția “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 
cu cea de implementarea poriectului “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA”, considerăm că cele prezentate la primul proiect hotărâre, pot fi 
luate în considerare și la cel de-al doilea, cu completarea că la depunerea și implementarea 
proiectului, mai sunt de precizat anumite aspect ca: 

- solicitare de finanțare din FEPAM prin intermediul FLAG din Bazinul Mureșului, 
Secașelor și a Afluenților Acestora; 

-  cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional pentru Pescuit 
Pescuit și Afaceri Maritime; 

- autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

- reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite. Primarul comunei Daia Romana, dl. Haprian 
Visarion va asigura relatia cu AM POPAM, respectiv FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și 
a Afluenților Acestora in derularea proiectului. 
 Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre; 
 Secretarul precizează faptul că hotărârîrea se poate adopta cu votul favorabil a 
majorității consilierilor în funcție, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația public locală, republicată. 

Sunt de acord cu proiectul de hotărâre, un număr de 13 voturi  favorabile, din 
nr. de 13 consilieri prezenți la   ședință, ceea ce reprezintă 100% din nr. consilierilor 
prezenți și 100% din nr. consilierilor în funcție,  fiind adoptată  astfel,    hotărârea nr. 
20/28 martie 2019. 
 Următorul punct al ordinii de zi îl constituie proiectul de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetar exiatent la nivelul comunei Daia Română, sens în care este 
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prezentat referatul întocmit și prezentat de către contabil-delegat d-na Hăprian Ioana, care 
le face cunoscut d-lor consilieri, atât procedura de utilizare a excedentului bugetar, 
reglementată de Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 



completările ulterioare, precum și baza legală în vederea aprobării din partea consiliului 
local. 
 Mai face precizarea că pentru continuarea proiectelor de investiții demarate în anii 
precedenți și ținând cont de faptul că pînă la data de 14.03.2019 nu a fost promulgată Legea 
bugetului de stat pentru anul 2019, duce implicit la întârzierea aprobării bugetului local al 
comunei Daia Română, pentru plata urgentă a cheltuielilor de investiții, impunându-se astfel 
utilizarea din excedentul anului 2018 a unei sume de 600,00 mii lei pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunii 
de dezvoltare. 
 Secretarul comunei face cunoscut faptul că potrivit art. 45 alin. (2), lit. a)  din Legea 
nr. 2154/2001 privind administra’ia publică locală, republicată, care prevede faptul că 
hotărârile  referitoare la bugetul local, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie. 

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre în cauză, care 
este aprobat cu votul favorabil a unui  nr. de 13 consilieri prezenți la   ședință, ceea ce 
reprezintă 100% din nr. consilierilor prezenți și 100% din nr. consilierilor în funcție,  fiind 
adoptată  astfel,    hotărârea nr. 21/28 martie 2019 privind aprobarea utilizării  
excedentului bugetar exiatent la nivelul comunei Daia Română. 

 La punctul următor al ordinii de zi –  pentru însuşirea raportului elaborat de 
primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română 
pe anul 2018 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019, secretarul comunei 
prezintă referatul  întocmit în acest sens, din care reies unele aspecte legate de 
obligativitatea primarului de a prezenta în primul trimestru al fiecărui an, raportul 
elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei, 
pentru anul anterior. Raportul primarului  este întocmit în baza  rapoartelor de activitate 
ale instituţiilor, compartimentelor şi serviciilor publice care funcţionează la nivelul 
comunei Daia Română şi conţine informaţii şi date edificatoare privind evoluţia, la nivelul 
anului 2018, a situaţiei economice, sociale şi de mediu al comunei Daia Română, precum 
și  obiectivele propuse a se realiza în anul 2019, care  sunt oportune, necesare şi 
corespund cu direcţiile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în strategia de 
dezvoltare a localităţii pentru perioada 2014-2020. 

Tot din referatul în cauză, reiese faptul că bugetul local al comunei Daia Română 
va putea susţine demararea unor obiective propuse pentru anul 2019, pentru altele fiind 
necesară identificarea unor surse de finanţare externe. 

Secretarul comuneui face cunoscut domnilor consilieri faptul că, potrivit 
dispozițiilor art. 45 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
care precizează faptul că  în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă 
hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care  legea sau 
regulamentul de organizare și funcționare cere o altă majoritate, situație în care se află 

și aprobarea hotărârii privind  însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi 
obiectivele propuse pentru anul 2019. 

 
pag. 5 din 6 

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

 

Domnul președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi 



de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi obiectivele propuse pentru 
anul 2019, care este aprobat cu un număr de 13 voturi „pentru”, ceea ce reprezintă 
100%  din numărul membrilor consiliului local prezenți și de asemenea 100% din 
numărul membrilor consiliului local în funcție, fiind adoptată astfel hotărârea nr. 22 
din 28 martie 2019 a Consiliului local al comunei Daia Română. 

La probleme curente, dl primar face cunoscut d-lor consilieri d-lor consilieri că în 
perioada următoare vor fi organizate activități de curățenie în comună, întreținere 
parcuri și spații verzi. 
 Face cunoscut de asemenea faptul  că următoarea şedinţă va fi convocată cel mai 
probabil în a doua jumătate a lunii aprilie  a.c., şedinţă la care se vor discuta probleme ce 
vor viza probleme legate de: 

-  aprobarea contului anual de execuție pentru anul 2018; 
-  aprobarea bugetului local al comunei Daia Română pentru anul 2019; 
-  aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019; 
-  aprobarea tarifelor distincte  pentru beneficiarii serviciului de  salubrizare; 

 comuna Daia Română  și alte probleme ce se vor ivi pe parcurs. 
 
Nemaifiind alte discuţii, dl preşedinte declară lucrările şedinţei închise. 
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 
Şedinţa se încheie la ora 21,30. 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

     CONS. SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 

   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 
                Damian Visalon 
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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 28.03.2019 

    Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă   
extraordinară   în ziua de 28.03.2019; 
  
 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 TEODOR; 
 În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta: 

            H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.1. Se aprobă ca dl consilier SCHIAU  NICOLAE-CLAUDIU, să îndeplinească funcţia 
de preşedinte de şedinţă la şedinţa extraordinară  a Consiliului local al comunei Daia Română 
din ziua de 28.03.2019. 
 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 
și pe pagina de internet 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 28.03.2019                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                       CONS. SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 

NR. 16               

                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 

 

 
 

 

 
pag. 1 din 1 

DV/DV. ex. 3. /I /A / 5. 

                 ROMÂNIA 

                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                  CONSILIUL LOCAL 

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


                 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 extraordinară  din ziua de 28.03.2019 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în 
ziua de 28.03.2019; 

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 28.03.2019; 

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 28.03.2019, ca fiind următoarea: 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic 
câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI 
COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE 
SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru 
LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, 
respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA; Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
   2. Proiect de hotărîre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia 
“INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 

              3. Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 
            4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la nivelul 
comunei Daia Română;  Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
             5. Proiect  de hotărâre privind privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi obiectivele 
propuse pentru anul 2019; 

Iniţiator: primar  Hăprian Visarion; 
              6.  Probleme curente. 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

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

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română și pe pagina de internet 
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 28.03.2019                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR. 17                                                            CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației 
privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI 

TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - 
pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a 
acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM 

ECOLOGIC SERVICE SA 

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 
 Luând în considerare: 
 
            Raportul de specialitate nr. 1007/25.03.2019 la proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind 
”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI 
TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - 
pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a 
acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE SA; 
 

   Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA” 
transmisă sub nr. 47/19.03.2019  privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul 
economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, 
RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR 
FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de 
salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE 
ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; 
 

Ţinând cont de prevederile: 
- Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris 

Alba”, înscrisă în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia 
conform Certificatului de înscriere  a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 
1126/A/07.08.2009; 

- Hotarârea cu nr. 1/27.02.2019 a A.G.A. Salubris Alba privind aprobarea Contractului 
de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN 
CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE  SI TRANSPORT A 
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DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 
Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv 
asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 
 

Având în vedere prevederile: 
-  Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
-  Hotărârii Guvernului nr. 867/16.11.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată; 
 În baza dispozițiilor art. 36 (2), lit. (d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
  În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba; 
 Luând în considerare: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de 
delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN 
CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 
Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv 
asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; 
 

            Raportul de specialitate nr. 1007/25.03.2019 la proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind 
”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI 
TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - 
pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a 
acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE SA; 
 

   Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA” 
transmisă sub nr. 47/19.03.2019  privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul 
economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, 
RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR 
FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de 
salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE 
ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; 
 

Ţinând cont de prevederile: 
- Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris 

Alba”, înscrisă în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia 
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conform Certificatului de înscriere  a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 
1126/A/07.08.2009; 

- Hotarârea cu nr. 1/27.02.2019 a A.G.A. Salubris Alba privind aprobarea Contractului 
de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN 
CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE  SI TRANSPORT A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 
Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv 
asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 
 

Având în vedere prevederile: 
-  Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
-  Hotărârii Guvernului nr. 867/16.11.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată; 
       În baza dispozițiilor art. 36 (2), lit. (d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 36 (2), ale art. 45 (2) lit. „d” si ale art. 115 (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii cu operatorul economic 
câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, 
RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR 
FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 Tărtăria, pe raza administrativ-
teritoriala a municipiului/orașului/comunei  Daia Română, care cuprinde tarifele de 
salubrizare a ofertei financiare a acestuia depuse la licitație pe Anunțul de concesionare 
cu nr. 2914/29.08.2017 – Lot 2, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA 
SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, anexă la prezenta hotărâre; 

Art. 2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul 
comunei Daia Română; 

Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică, 
- Primarului municipiului/orașului/comunei Daia Română : 
- Compartimentului financiar-contabil; 
- Instituției Prefectului  - județul Alba ; 
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Salubris Alba ; 

 
DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019 
 
        INIȚIATIR, 
                                                        PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
NR. 10 
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                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                PRIMAR 
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REFERAT NR. 1007/24.03.2019 
privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind 

”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A 

DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 
Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv 

asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 
 MOTIVAȚIA ÎN FAPT: 

 Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul 
către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în 
legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective. În orice situaţie în care o 
entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe 
termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie 
prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a 
elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea 
realizării proiectului în acest mod. 
 În cazul în care, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de 
operare, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de 
concesiune, urmând a se aplica prevederile legii. 
 Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în tot ceea ce 
privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, 
precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea 
bunurilor proprietate public sau privată a unităților administrative-teriotoriale care compun 
sistemele de utilități publice. 
 În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități 
publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: 
-alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, 
după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării 
acestora; 
-aprobarea documentației de atribuire. 
 Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de 
gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației 
publice locale au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei 
hotărâri de dare în administrare. 
   MOTIVAȚIA IN DREPT: 

-  HOTĂRÂRE Nr. 867/ 2016 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- LEGE Nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
- LEGE nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice . 
 
DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019             ÎNTOCMIT, 
                INSPECTOR AMALIA MOLDOVAN 
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H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației 
privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE 
ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI 

TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - 
pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a 
acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM 

ECOLOGIC SERVICE SA 

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 
extraordinară în ziua de 28.03.2019; 

Luând în considerare: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de 
delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN 
CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 
2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, 
respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA 

            - Raportul de specialitate nr. 1007/24.03.2019 la proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind 
”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI 
TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - 
pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a 
acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE SA; 
   Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA” 
transmisă sub nr. 47/19.03.2019  privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul 
economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, 
RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR 
FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de 
salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE 
ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; 

 
Ţinând cont de: 
- Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris 

Alba”, înscrisă în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia 
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- Hotarârile nr. 1 - 5/2019 a A.G.A. Salubris Alba referitoare la  aprobarea Contractului 
de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN 
CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE  SI TRANSPORT A  
DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 
Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv 
asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 

Având în vedere prevederile: 
-  Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
-  Hotărârii Guvernului nr. 867/16.11.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată; 
  

În baza dispozițiilor art. 36 (2), lit. (d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
   

În temeiul art. 36 (2), ale art. 45 (2) lit. „d” si ale art. 115 (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii cu operatorul economic 
câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR 
ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, 
RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR 
FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’  - pentru LOTUL 2 Tărtăria, pe raza administrativ-
teritoriala a municipiului/orașului/comunei  Daia Română, care cuprinde tarifele de 
salubrizare a ofertei financiare a acestuia depuse la licitație pe Anunțul de concesionare 
cu nr. 2914/29.08.2017 – Lot 2, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA 
SA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, anexă la prezenta hotărâre; 

Art. 2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul 
comunei Daia Română; 

Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică, 
- Primarului municipiului/orașului/comunei Daia Română : 
- Compartimentului financiar-contabil; 
- Instituției Prefectului  - județul Alba ; 
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Salubris Alba ; 
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română și pe pagina de internet 

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 28.03.2019                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR. 18                                                            CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economică pentru investitia 

               “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA 
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 

- Referatul  nr. 1008/24.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico – 
economice și implemetarea proiectului privind investiția     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN 
COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”;   
Avand în vedere: 

- Oportunitatea de finanțare din fonduri europene în vederea amenajări unui parc 
tematic înclus în investiția cu titlul “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, 
JUDETUL ALBA”; 

- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutu - cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 
 În baza dispozițiilor  art. 36, al. 2, lit. (b), al. 4, lit. (d),  al. 6 lit. a) pct. 11 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, prpun următorul 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 

 Luând în considerare: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice pentru investitia “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL 
ALBA 
 - Referatul  nr. 1008/25.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice și 
implemetarea proiectului privind investiția     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA”; 

Avand în vedere: 
- Oportunitatea de finanțare din fonduri europene în vederea amenajări unui parc 

tematic înclus în investiția cu titlul “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, 
JUDETUL ALBA”; 

- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutu - cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 
 În baza dispozițiilor  art. 36, al. 2, lit. (b), al. 4, lit. (d),  al. 6 lit. a) pct. 11 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e)  și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”, conform Anexei nr. 1(principalii 
indicatori tehnico- economici ai investitiei) care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează dl. Haprian Visarion, 
primarul comunei Daia Romana, judeţul Alba 

DAIA ROMANA 24.03.2019 
NR. 11     INIȚIATOR, PRIMAR HAPRIAN VISARION 
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NR. 1008/24.03.2019 
 

REFERAT 
 

privind aprobarea documentației tehnico – economică și implemetarea 
proiectului privind investiția 

     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

 
 MOTIVAȚIA ÎN FAPT: 
 
 Prezentul proiect se încadrează în secțiunea de soluții de regenerare rurală pentru 
încurajarea utilizării zonelor abandonate. Se impune deci transformarea infrastructurii 
abandonate din comuna Daia Română într-o rețea de standarde Europene. Se propun astfel 
a fi executate lucrări de infrastructură și instalații complexe, care să conducă la realizarea 
de spații multifuncționale care să conțină cu preponderență spații verzi. 
  

Lucrările propuse a se executa vor conduce la îmbunătățirea calității agrementului și 
implicit a locuirii și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât și din 
punct de vedere socio-economic. 
  

În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională și 
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și utilizate în interiorul comunei Daia 
Română a timpului liber pentru comunitate. 
 Valoarea totală necesară realizării investiției, exclusiv TVA, considerând cursul leu-
euro  1 euro = 4,4585 lei este  404577,63 lei din care construcții montaj (C+M)  333246,16 
lei fără TVA pentru varianta recomandată de proiectant. 
 Suprafața totală de teren este de 8523 mp. 
 Proiectul de față își propune să faciliteze o regenerare rurală, care să permită 
oamenilor să acceseze spații verzi de calitate, în deplină siguranță, cu protejarea mediului 
înconjurător, elemente necesare pentru calitatea vieții cetățenilor din comuna Daia Română 
și pentru sănătatea ecomoniei locale. 
 Amenajarea zonei va avea un impact deosebit de favorabil întrucât se va realiza un 
confort sporit pentru cetățenii acestei comuni, va vea un impact favorabil și asupra reducerii 
promovării mediului prin reconversia unui spațiu verde. 
 Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local; atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; atribuţii 
privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern. 
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 Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii. În exercitarea atribuţiilor 
privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern consiliul local: 

 a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local; 

 b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu 
unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune. 

 
MOTIVAȚIA IN DREPT: 
 
- HOTĂRÂRE nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice . 

-  LEGE nr. 215 din 2001 administraţiei publice locale . 
 
 
DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019 
 
 
        ÎNTOCMIT, 

INSPECTOR AMALIA MOLDOVAN 
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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia 
               “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, 

JUDETUL ALBA 
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 28.03.2019; 
 Luând în considerare: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice pentru investitia “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA 

 - Referatul  nr. 1008/25.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico – 
economice și implemetarea proiectului privind investiția     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN 
COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”; 

Avand în vedere: 
- Oportunitatea de finanțare din fonduri europene în vederea amenajări unui parc 

tematic înclus în investiția cu titlul “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, 
JUDETUL ALBA”; 

- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutu - cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice. 
 În baza dispozițiilor  art. 36, al. 2, lit. (b), al. 4, lit. (d),  al. 6 lit. a) pct. 11 din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e)  și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 
 Art.1. Aproba documentaţia tehnico-economică pentru investiţia “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”, conform Anexei nr. 

1(principalii indicatori tehnico- economici ai investitiei) care face parte integrantă din 
prezenta Hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează dl. Haprian 
Visarion, primarul comunei Daia Romana, judeţul Alba 

Art.3. Prezenta se comunica catre : primarul comunei Daia Romana,Institutia Prefectului 
judeţului Alba, dosar Hotărâri; 

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română și pe pagina de internet 
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 28.03.2019                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          NR. 19                                                          CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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Anexa nr. 1 

la Hotararea Consiliului Local 
nr. 19 /28.03.2019 

 
Caracteristicile tehnice ale proiectului 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

 

1. Valoarea totală (INV) 

Valoarea totală necesară realizării investiției, exclusiv TVA, considerând cursul leu-euro 1 

€ = 4,4585 lei este 404577,63 lei din care construcţii montaj (C+M) 333246,16 lei FARA 

TVA pentru varianta recomandată de proiectant. 

2. Durata de realizare (luni) 

Durata de realizare a lucrărilor se preconizează a fi de 15 luni. 

4. Capacități (în unități fizice și valorice) 

Suprafață totala teren:8523 mp 

VALOARE TOTALA INVESTITIE 

404577,63 lei  la care se adauga TVA. 

 5. Numărul persoanelor deservite de proiect reprezintă întreaga populație a comunei Daia 

Romana respectiv  3132  locuitori conform recensământului populației din anul 2011. 

 

    Daia Română 28.03.2019 
 

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                      CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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                   ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 
                   PRIMAR COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
      Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

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

Prvind depunerea și  implementarea proiectului “INFIINTARE PARC TEMATIC IN 
COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

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

- Referatul  nr. 1008/25.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice și 
implemetarea proiectului privind investiția     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA”;   

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice 
de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2019 privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
investitia     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA 

În baza dispozițiilor  art. 36, al. 2, lit. (b), al. 4, lit. (d),  al. 6 lit. a) pct. 11 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, propun următorul 

PROIECT DE HOTARARE 
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 

 Luând în considerare: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

“INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA 
 - Referatul  nr. 1008/25.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice și 
implemetarea proiectului privind investiția     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA”; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
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h) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

i) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2019 privind  depunerea și  
implementarea proiectului “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA” 

În baza dispozițiilor  art. 36, al. 2, lit. (b), al. 4, lit. (d),  al. 6 lit. a) pct. 11 din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e)  și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 
Art. 1. - Aprobarea depunerii și implementarii proiectului “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”, denumit în continuare 
„Proiectul”, necesar și oportun în vederea dezvoltări infrastructurii comunei Daia Romana cu 
solicitare de finanțare din FEPAM prin intermediul FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și 
a Afluenților Acestora . 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional pentru 
Pescuit Pescuit și Afaceri Maritime  . 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și 
caracteristicile tehnico-economice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Primarul comunei Daia Romana, dl. 
Haprian Visarion va asigura relatia cu AM POPAM, respectiv FLAG din Bazinul Mureșului, 
Secașelor și a Afluenților Acestora in derularea proiectului. 

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Daia Romana – dl. Haprian Visarion. 

Art. 7. – Se angajează să asigure cofinanțarea proiectului dupa caz și toate 
cheltuielile neeligibile cuprinse in cererea de finanțare și/sau care dupa caz pot fi generate 
de implementarea proiectului. 

 
DAIA ROMANA 24.03.2019 

NR. 12 
        INIȚIATOR, 

 PRIMAR HĂPRIAN VISARION 
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NR. 1008/24.03.2019 
 

REFERAT 
privind aprobarea documentației tehnico – economice și implemetarea 

proiectului privind investiția 
     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

 
 MOTIVAȚIA ÎN FAPT: 
 
 Prezentul proiect se încadrează în secțiunea de soluții de regenerare rurală pentru 
încurajarea utilizării zonelor abandonate. Se impune deci transformarea infrastructurii 
abandonate din comuna Daia Română într-o rețea de standarde Europene. Se propun astfel 
a fi executate lucrări de infrastructură și instalații complexe, care să conducă la realizarea 
de spații multifuncționale care să conțină cu preponderență spații verzi. 
  

Lucrările propuse a se executa vor conduce la îmbunătățirea calității agrementului și 
implicit a locuirii și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât și din 
punct de vedere socio-economic. 
  

În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională și 
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și utilizate în interiorul comunei Daia 
Română a timpului liber pentru comunitate. 
 Valoarea totală necesară realizării investiției, exclusiv TVA, considerând cursul leu-
euro  1 euro = 4,4585 lei este  404577,63 lei din care construcții montaj (C+M)  333246,16 
lei fără TVA pentru varianta recomandată de proiectant. 
 Suprafața totală de teren este de 8523 mp. 
 Proiectul de față își propune să faciliteze o regenerare rurală, care să permită 
oamenilor să acceseze spații verzi de calitate, în deplină siguranță, cu protejarea mediului 
înconjurător, elemente necesare pentru calitatea vieții cetățenilor din comuna Daia Română 
și pentru sănătatea ecomoniei locale. 
 Amenajarea zonei va avea un impact deosebit de favorabil întrucât se va realiza un 
confort sporit pentru cetățenii acestei comuni, va vea un impact favorabil și asupra reducerii 
promovării mediului prin reconversia unui spațiu verde. 
 Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local; atribuţii privind dezvoltarea 
economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; atribuţii 
privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern. 
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 Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii. În exercitarea atribuţiilor 
privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern consiliul local: 

 a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local; 

 b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu 
unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune. 

 
MOTIVAȚIA IN DREPT: 
 
- HOTĂRÂRE nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice . 

-  LEGE nr. 215 din 2001 administraţiei publice locale . 
 
 
DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019 
 
 
        ÎNTOCMIT, 

INSPECTOR AMALIA MOLDOVAN 
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H O T Ă R Â R E 

 
Prvind depunerea și  implementarea proiectului “INFIINTARE PARC TEMATIC 

IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA” 

 
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 28.03.2019; 
 

 Luând în considerare: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA 

 - Referatul  nr. 1008/25.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico – 
economice și implemetarea proiectului privind investiția     “INFIINTARE PARC TEMATIC IN 
COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”; 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-  art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2019 privind  depunerea și  
implementarea proiectului “INFIINTARE PARC TEMATIC IN COMUNA DAIA 
ROMANA, JUDETUL ALBA” 

În baza dispozițiilor  art. 36, al. 2, lit. (b), al. 4, lit. (d),  al. 6 lit. a) pct. 11 din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e)  și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, adoptă prezenta 

 
pag. 1 din 2 

DV/DV. ex. 3. /I /A / 5. 

 

http://www.primariadaiaromana.ro/


H O T Ă R Â R E 
Art. 1. - Se aprobă depunerea și implementarea proiectului “INFIINTARE PARC 

TEMATIC IN COMUNA DAIA ROMANA, JUDETUL ALBA”, denumit în continuare 
Proiectul, necesar și oportun în vederea dezvoltări infrastructurii comunei Daia Romana cu 
solicitare de finanțare din FEPAM prin intermediul FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și 
a Afluenților Acestora . 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional pentru 
Pescuit Pescuit și Afaceri Maritime  . 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și 
caracteristicile tehnico-economice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Primarul comunei Daia Romana, dl. 
Haprian Visarion va asigura relatia cu AM POPAM, respectiv FLAG din Bazinul Mureșului, 
Secașelor și a Afluenților Acestora in derularea proiectului. 

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Daia Romana – dl. Haprian Visarion. 

Art. 7. – Se angajează să asigure cofinanțarea proiectului dupa caz și toate 
cheltuielile neeligibile cuprinse in cererea de finanțare și/sau care dupa caz pot fi generate 
de implementarea proiectului. 

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Daia 
Romana, în termenul prevăzut de lege: 

- primarului comunei Daia Romana; 
- prefectului județului Alba 
- compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Daia Română; 
- un exepmplar la dosar 
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română și pe pagina de 

internet 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 28.03.2019                                      
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

          NR. 20                                                    CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 

            
                 Contrasemnează 

                     Secretar Damian Visalon 
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la Hotararea Consiliului Local 
nr. 20 /28.03.2019 

 
Caracteristicile tehnice ale proiectului 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

 

1. Valoarea totală (INV) 

Valoarea totală necesară realizării investiției, exclusiv TVA, considerând cursul leu-euro 1 

€ = 4,4585 lei este 404577,63 lei din care construcţii montaj (C+M) 333246,16 lei FARA 

TVA pentru varianta recomandată de proiectant. 

2. Durata de realizare (luni) 

Durata de realizare a lucrărilor se preconizează a fi de 15 luni. 

4. Capacități (în unități fizice și valorice) 

Suprafață totala teren:8523 mp 

VALOARE TOTALA INVESTITIE 

404577,63 lei  la care se adauga TVA. 

 5. Numărul persoanelor deservite de proiect reprezintă întreaga populație a comunei Daia 

Romana respectiv  3132  locuitori conform recensământului populației din anul 2011. 

 

    Daia Română 28.03.2019 
 

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                          CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 
                            Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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                   ROMÂNIA 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea utilizării  excedentului bugetar existent la nivelul comunei 

Daia Română 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 
   - raportul nr. 976/22.03.2019  întocmit de către  contabil delegate Hăprian 
Ioana;    

Având în vedere prevederile: 
   - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu  modificările şi  completările ulterioare; 
  În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din 
Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
     În temeiul art. 45 aliniat alin. (6)  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  
publică locală, modificată şi republicată propun următorul, 

PROIECT DE HOTĂRĂRE 
 Consiliul  local al comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în dezbatere : 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  utilizării  
excedentului bugetar existent la nivelul comunei Daia Română; 
 -   raportul nr.  976/22.03.2019 privitor la aprobarea utilizării  excedentului bugetar 
existent la nivelul comunei Daia Română, întocmit de către compartimentul de resort  din 
cadrul aparatului de  specialitate; 
 Având în vedere prevederile: 
   - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi  completările ulterioare; 
     -   Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/2018; 
  În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) şi art. 115 alin. (1) litera b) din 
Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1.  Aaprobarea utilizarea  din excedentul bugetar existent la nivelul comunei Daia 

Română, în  suma de 600,00 mii lei. 

DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019                                       
NR. 13                                                             
             PRIMAR,     

                                                      CONTABIL DELEGAT                HĂPRIAN VISARION 
              HĂPRIAN IOANA – MARIANA 
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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, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 

                         

R E F E R A T 
                                                              NR. 976/22.03.2019 
 

 

        Privind  utilizarea  excedentului bugetar  existent  la nivelul Comunei  

Daia Romana 
 

 

             In conformitate cu art.58 alin(3) al Legii 273/2006-privind finanţele publice 

locale ,cu modificarile si completarile ulterioare,excedentul anual al bugetelor locale 

,rezultat la incheierea exercitiului bugetar,se reporteaza in exercitiul financiar urmator 

si se utilizeaza,in baza hotararilor autoritatilor deliberative ,astfel : 

              -ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

              -pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele 

intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent 

              -pentru acoperirea definitiva  a eventualelor deficite ale sectiunilor de 

functionare si de dezvoltare.   

 
 

Pentru continuarea proiectelor de investitii demarate in anii precedenti si tinand 

cont de faptul ca pana la data de 14.03.2019 Legea Bugetului pe anul 2019 nu a fost 

promulgata, ceea ce duce implicit la intarzierea aprobarii bugeului local al UAT Daia 

Romana, pentru plata urgenta a cheltuielilor investitiilor  se impune utilizarea din 

excedentul anului 2018 a sumei de  600,00 mii lei pentriu acoperirea temporara a 

golurilor de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile sectiunii de 

dezvoltare. 

 

 

 

 

                                                                               Contabil delegat, 

Haprian Ioana 
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                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                  CONSILIUL LOCAL 
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H O T Ă R Â R E         
 privind aprobarea utilizării  excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru 

finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare 
 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă 
extraordinară  în ziua de 28.03.2019; 
 Luând în dezbatere: 
      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării  excedentului 
bugetar al anilor precedenţi pentru finanțarea cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare; 
      -  referatul nr. 976/22.03.2019 întocmit de către contabil delegate Hăprian Ioana; 

Având în vedere prevederile: 
  - art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera „b” şi alin. (4) litera “a” din Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată; 
  În temeiul art. 45 aliniat alin. (2) litera a) şi art. 115 alin. (1) litera b) din 
Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art. 1.  Aaprobă utilizarea  excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanțarea 
cheltuelilor  sectiunii de dezvoltare existent la nivelul comunei Daia Română, în  suma de 

600,00 mii lei. 

  Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată la: 
- Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 
-  Agenția Județeană a  Finanţelor Publice Alba ; 
-  Trezoreria Sebeș ; 
-  Compartimentul financiar – contabil ; 
-  Primarului comunei Daia Română ; 
-  un exemplar la dosar. 

 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română ȘI PE Web: 
www.primariadaiaromana.ro 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100  %  din numărul consilierilor prezenţi. 
  Daia Română 28.03.2019                                                 
    
 NR.  21                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                              CONS.  SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 

       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 

 
NR. 1010/24.03.2019 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei 

privind starea economică, socială şi de mediu a comunei 
Daia Română pe anul 2018, activitatea administraţiei publice locale în anul 2018 

precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019 

 

 În conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contextul atribuţiilor primarului 
referitoare la relaţia cu consiliul local, am dispus elaborarea raportului anual privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pentru anul 2018, 
activitatea administraţiei publice locale în anul 2018 şi obiectivele pe care le propunem 
pentru anul 2019, în vederea asigurării cadrului necesar realizării atribuţiilor şi 
responsabilităţilor care ne revin în soluţionarea şi gestionarea interesului colectivităţii 
locale pe care o reprezentăm. 
  Faţă de cele mai sus, în temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, prezint spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
însuşirea raportului de activitate privind starea economică, socială şi de mediu a 
comunei Daia Română pe anul 2018, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019. 
 
 

DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019         
 
 
          P R I M A R 

                     HĂPRIAN VISARION           
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

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

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

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea 
economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi 

obiectivele propuse pentru anul 2019 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba; 
  Luând act de : 
           - referatul de aprobare al primarului comunei Daia Română, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 1010/24.03.2019; 
        - raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat sub nr. 
1011/25.03.2019; 
 Aavând în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. b)  coroborat cu cele ale art. 63 alin. 
(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba; 
  Luând în considerare: 
      - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de 
primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe 
anul 2018 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019; 
          - referatul de aprobare al primarului comunei Daia Română, în calitatea sa 

  de iniţiator, înregistrat sub nr. 1010/25.03.2019; 
           - raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat sub  nr. 
1011/25.03.2019, 
         Aavând în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. b)  coroborat cu cele ale art. 63 alin. 
(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art.1.– Însușirea  raportulului primarului comunei Daia Română privind starea 
economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018, activitatea administraţiei 
publice locale în anul 2018, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019, potrivit ANEXEI 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019         
         INIȚIATOR, 

 P R I M A R 
                       HĂPRIAN VISARION 
NR. 14           
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                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

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

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

 
NR. 1011/24.03.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primar  privind 
starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018, 

activitatea administraţiei publice locale în anul 2018 precum şi obiectivele 
propuse pentru anul 2019 

 

 Analizând proiectul de hotărâre şi anexele acestuia, am constatat următoarele: 

 - raportul de activitate a fost elaborat în baza rapoartelor de activitate ale 
instituţiilor, compartimentelor şi serviciilor publice care funcţionează la nivelul comunei 
Daia Română şi conţine informaţii şi date edificatoare privind evoluţia, la nivelul anului 
2018, a situaţiei economice, sociale şi de mediu al comunei Daia Română; 
 - obiectivele propuse a se realiza în anul 2019 sunt oportune, necesare şi 
corespund cu direcţiile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în strategia de 
dezvoltare a localităţii pentru perioada 2014-2020; 
- bugetul local al comunei Daia Română poate susţine demararea unor obiective 
propuse pentru anul 2019, pentru altele fiind necesară identificarea unor surse de 
finanţare externe. 
 

 Concluzii: 
 

 Proiectul de hotărâre este elaborat conform legislaţiei în vigoare şi poate fi înaintat 
spre aprobare Consiliului Local. 
 
 

 DAIA ROMÂNĂ 24.03.2019 

 
         ÎNTOCMIT, 
        secretar Damian Visalon 
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H O T Ă R Â R E 

pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea 
economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018 precum şi 

obiectivele propuse pentru anul 2019 

 Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară în 
data de 28.03.2019; 
  Luând în considerare: 
      - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de 
primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe 
anul 2018 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019; 
           - referatul de aprobare al primarului comunei Daia Română, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 1010/24.03.2019; 
        - raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat sub nr. 
1011/25.03.2019; 
 Aavând în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. b)  coroborat cu cele ale art. 63 alin. 
(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         Aavând în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. b)  coroborat cu cele ale art. 63 alin. 
(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art.1.– Se însuşeşte raportul primarului comunei Daia Română privind starea economică, 
socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2018, activitatea administraţiei publice 
locale în anul 2017, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019, potrivit ANEXEI care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Prezenta hotărâre se transmite către: 
 Primarul UAT Daia Română, domnul Hăprian Visarion; 
 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarului comunei Daia Română; 
 Un exemplar la dosar. 
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
și pe pagina de internet 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 28.03.2019                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
   NR. 22                                                                 CONS. SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU 

                         Contrasemnează 
                     Secretar Damian Visalon 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 
COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

PRIMAR 
COD  517270, STR. PRINCIPALĂ NR. 326 TEL. 0258763101;0258 763489.  FAX:  0258763101 

e-mail: daiaprimaria@yahoo.com;  Web:  www.primariadaiaromana.ro 
ANEXA LA HCL NR. 22/2019 

Nr. 1009/24.03.2019 
RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI   DE MEDIU A COMUNEI 

DAIA ROMÂNĂ pe anul 2018 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2019 
            În conformitate cu prevederile Legii 215, art. 68, alin (3) litera a) annual primarul este obligat 
să prezinte o informare asupra stării de dezvoltare economică a comunei a cărui edil este. 
           Primarul ca autoritate a administrației locale, asigură respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor, prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor precum și a 
Hotărârilor Consiliului Local. 
           Am preluat mandatul de primaral Comunei Daia Română, hotărât să reprezint cât mai bine 
interesele și nevoile cetățenilor, să transform Daia într-o comună modernă, europeană. 
          În calitate de șef al administrației locale am impus ca întreaga activitate să se desfășoare cu 
respectarea prevederilor legale. 
         Totodată prin acest raport instituția pe care o reprezint, dovada deschiderii și transparenței pe 
care o manifestă, pune la dispoziția cetățenilor în formă scrisă și electronică datele concrete despre 
modul în care au fost gestionați banii publici. 
         Comuna Daia Română are în prezent, conform datelor de la Recesământul populației din 
octombrie 2011, un număr de 3140 locuitori, din care populație stabilă 2773 locuitori, iar un număr de 
367 persoane sunt plecate din țară pentru o perioadă îndelungată, față de recesământul efectuat în 
2002 s-a observat o scădere a populației, dar nu este semnificativă. 
         În anul 2018 am reușit să finalizăm în timp record una dintre cele mai importante investiții pentru 
comună “Stație de pompare și conductă de refulare”, adică pomparea apelor menajere din toată comuna 
pe o distanță de 8,2 km în municipiul Sebeș. 
        În anul 2018 în comuna Daia Română s-au făcut următoarele investiții majore: 
Modernizare rețelei de străzi 
Asfaltarea tuturor străzilor din comună 9,1 km, proiect finanțat prin fonduri europene PNDL MĂS. 7.2  
valoare 4.106.158,84 lei executat 92%. 
Modernizare și dotare Cămin cultural – proiect fonduri europene PNDL MĂS. 7.6  valoare 1.953.553 lei 
executat 93%. 
Construire Grădiniță cu program normal – proiect finanțat PNDR  MĂS. 7.2 educațional valoare 
2.168.146 lei executat 57% 
Reabilitare drum comunal  DC 306 Daia – Ciugud  PNDL – valoare 2.271.737 lei, ordin de începere 
lucrări aprilie 2019 
Stație de pompare și conductă de  refulare, pomparea   stație de epurare la Stația de la Lancrăm   
proiect finalizat PNDL valoare 4.035.360 lei- finalizat 
Reabilitare clădire dispensar uman – proiect finanțat PNDL valoare 1.480.156 lei, ordin începere lucrări 
mai 2019 
Construire Capelă mortuară și împrejmuire – proiect finanțat PNDL  MĂS. 19.2 valoare 118.604 euro, 
ordin începere lucrări iunie 2019 
Construire Sală de sport finanțat (CNI)- achiziții 
Construire  și dotare Centru cultural finanțat (CNI)- achiziții. 
 
          
 

mailto:daiaprimaria@yahoo.com
http://www.primariadaiaromana.ro/


41 

 

        În anul 2018 s-au înregistrat un nr. de 13 acte de  căsătorii și un nr. de 21 acte de decese. 
       ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
       În comună funcționează doar o Școală Gimnazială cu clasele I-VIII unde se pregătesc un număr 
de 234 de elevi : 
- clasele  I - IV – 8 clase – 135 elevi 
- clasele V – VIII  - 4 clase – 99 elevi 
       Funcționează și o Grădiniță cu program normal cu un număr de 66 de copii – 3 grupe. 
În anul 2017 a fost asigurat necesarul de lemne pentru școală și grădiniță, a fost achitat contravaloarea 
navetei cadrelor didactice, din aceste puncte de vedere învătământul s- a putut desfășura în condiții 
normale. 
       Avem o echipă de fotbal – “Spicul Daia”în Campionatul Județean Seria IV . 
SĂNĂTATEA 
        La capitolul sănătate avem în comună 2 medici de familie și 3 asistente medicale, un cabinet 
stomatologic care s-a realizat cu ajutorul Clubului Rotari în urmă cu câțiva ani, un medic stomatolog și 
un punct farmaceutic. 
       Am reușit să facem demersuri ca și în 2018 să avem angajați un număr de  asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap grav, fapt ce îl consider foarte important din punct de vedere al asistenței 
sociale. Tot pe acest segment am susținut financiar cu ajutor de urgență un nr, de 50 persoane – 10.000 
lei. 
       STAREA ECONOMICĂ 
       Ocupația de bază a rămas agricultura; se lucrează individual aproximativ toată suprafața de teren 
agricol. Ne putem mândri datorită faptului că am reușit pe programul FEADR 2007-2013 să asfaltăm 10 
km de drum agricol. 
        Total fond funciar – 4315 ha din care : agricol 3354 ha și neagricol 961 ha. 
       Pe raza comunei funcționează  2 asociații de crescători de animale care au închiriat din pășunea 
comunei 539 ha:  Asociația de Bovine – 311,33 ha și Asociația de Ovine – 227,67 ha. 
        La nivel de comună își desfășoară activitatea un număr de 45 societăți private cu diferite obiective 
de activitate (prelucrări, mecanică, confecții marochinărie, tâmplărie, comerț etc.). 
        La nivel de primărie cetățenii au fost sprijiniți să-și întocmească dosarele petru primirea de 
subvenții la terenurile agricole, subvenții pentru pentru încălzirea locuinței. 
        Drumurile au fost întreținute destul de bine, au fost dezăpezite constant cu tractorul cu lamă care 
afost achiziționat pe fonduri europene GAL 0 bani contribuție primărie, cu bani puțini dar cu eforturi 
mari am reușit sa dezapezim în timp util toate arterele. 
Ca propuneri pentru anul 2019: 

Reabilitare, dotare și împrejmuire Școala Gimnazială – proiect depus  P.O.R. AXA 10 valoare  
6.054.563 lei și PNDL  II 
Elaborarea Studiului de Fezabilitate în vederea inițierii procesului de concesiune a serviciului public de 
Gaz natural (introducerea Gazului metan în localitate) 
Amenajare parc Fântâna Bunii faza SF. 
Amenajare alei pietonale la DJ 106 K faza PT+execuție 
Construire teren sintetic PT+execuție 
Construire PARC TEMATIC FLAG – PT+execuție. 
 
            Să nu credeți că proiecte de asemenea anvergură pot fi finanțate în același an. Avem speranțe 
că vor fi acceptate la finalizare dotările necesității lor. 
     Vreau la final să subliniez faptul că eu, ca primar împreună cu aparatul de specialitate am avut o 
colaborare foarte bună cu școala, parohiile din comună, medici, poliție, societăți și Consiliu Local. 
     Vă multumesc pentru atenția acordată. 
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