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

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa extraordinară a Consiliului local al
comunei Daia Română din ziua de 29.02.2016
Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă

extraordinară în ziua de 29.02.2016;

Luând în considerare modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local
reglementată prin dispoziţiile art. 35 alin. (1) și (2) 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;
Ținând cont de propunerea d - lui consilier Cibu Adrian;
În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă ca dl consilier CIUCA CONSTANTIN, să îndeplinească funcţia de
preşedinte de şedinţă la şedinţa de extraordinară a Consiliului local al comunei Daia
Română din ziua de 29.02.2016.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată;
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Primarului comunei Daia Română;
Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.02.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

NR. 13

Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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HOTĂRÂRE
privind aprobare ordine de zi la ședința de îndată din 29.02.2016.

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

extraordinară în ziua de 29.02.2016;

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
ziua de 29.02.2016;
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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă ordinea de zi la şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei
Daia Română din ziua de 29.02.2016, ca fiind următoarea:

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu
personalitate jujridică care vor funcționa în anul școlar 2016 – 2017 în comuna Daia Română;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de
stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii
nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii
defavorizate
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2015;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Proiect de hotărâre aprobare Regulament pentru acordarea de finantari nerambursabile
din bugetul local activitatilor non profit de interes local
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
5. Probleme curente.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată;
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Primarului comunei Daia Română;
Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.
-

Daia Română 29.02.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

NR. 14

Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza comunei Daia Română, în anul şcolar 2016-2017

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

extraordinară în ziua de 29.02.2016;

Luând în dezbatere ;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre a primarului comunei Daia Română privind
aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Daia
Română, în anul şcolar 2016-2017;
- raportul de specialitate nr. 528/25.02.2016 întocmit de către compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate;
- avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar Judetean Alba, nr. 202/55/15.01.2016;
În conformitate cu prevederile:
- art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 art. 232 – 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata;
- art. 19 pct. 7 alin. (2) din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,
nr. 5556/2015 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru
invatamantul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de
invatamant particular si confesional, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii
retelei unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru anul scolar 2016 – 2017;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată;
H O T A R A S T E:
Art. 1. Aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate jujridică care
vor funcționa în anul școlar 2016 – 2017 în comuna Daia Română conform anexei nr. 1, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Primarului comunei Daia Română;
- Școlii Gimnaziale Daia Română;
- Inspectoratului Școlar Județean Alba;
- Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.02.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

NR. 15

Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente
educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii
nr. 248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate
Consiliul Local al comunei Daia Română, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordionară
în data de 29.02.2016;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotarare

prin care se propune

aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub
forma de tichete sociale prescolarilor provenind din familii defavorizate;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 527/25.02.2016 întocmit de către
persoana desemnată cu atribuții de asistență socială, prin care se propune aprobarea

modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma de
tichete sociale prescolarilor provenind din familii defavorizate;
Având în vedere prevederile:
 art 4 alin 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării la
invățământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate ;

 art. 35 din H.G.R. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

În baza dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 36 alin. 6 lit. a, pct.
2, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulente
educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din
familii defavorizate.
Art.2 Modalitatile de identificare sunt :

- informarea parintilor sau a reprezentantilor legali ai prescolarului de către cadrele
didactice din unitatile de invățamânt de pe raza teritorial administrativă a comunei Daia
Română, care vin in contact direct cu acestia;
 informarea cetațenilor prin intermediul mass - media cu privire la prevederile Legii
nr. 248/2015;
DV/DV ex. 5. I. A. 5.
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 informare prin afise la unitatile scolare (gradinite, scoli) , cu conditiile prevazute






de Legea nr. 248/2015 privind acordare stimulentului educational sub forma de
tichete sociale;
informarea cetatenilor de către personalul desemnat cu atribuții de Asistenta
Sociala din cadrul aparatului de specialitate;
identificarea prin intermediul listelor medicilor de familie;
identificarea potentialilor beneficiari ;
baza de date a registrului agricol;
identificarea pe principiul din poarta in poarta;

Art.3 De ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri răspunde persoana desemnată cu
atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în
termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
 Primarulului comunei Daia Română;
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba,
 Şcolii Gimnaziale Daia Română;
 un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română, 29.02.2016
NR. 16

Președinte de ședință,
CONS. CIUCA CONSTANTIN
Contrasemnează secretar,
Damian Visalon
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HOTARÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă
extraordinară în data de 29.02.2016;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului
de venituri şi chletuieli pentru anul 2013;
 referatul nr. 530/25.02.2016 întocmit de către compartimentul de resoprt
din cadrul aparatului de specialitate referitor la necesitatea rectificării bugetului local
pentru anul 2016;
 Adresa nr. 3291/18.02.2016 a Administratiei Judetene a Finantelor publice Alba;
Având în vedere:
 art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi alin. (4) litera “a” din
Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 aliniat (2) litera “a” şi art. 115 alin. (1) litera “b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 . Prezenta hotărâre va fi comunactă:
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Administrația județeană a Finanțelor Publice Alba;
compartimentului financiar – contabil;
Trezoreria Sebeș;
Primarului comunei Daia Română;
Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 29.02.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN
NR. 17
CONTABIL - DELEGAT
HĂPRIAN IOANA
Contrasemnează
secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
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HOTARÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de finantari nerambursabile din
bugetul local activitatilor non profit de interes local
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în
data de 29.02.2016;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local activitatilor non profit de interes local;
- referatul nr. 526/25.02.2016 întocmit de către compartimentul de resoprt ;
Având în vedere:
art. nr. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general;
În baza art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) și art. 125 din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. Se aprobă „Regulamentul pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul
local activitatilor non profit de interes local”, prezentat în anexa 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru anul
2016, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. Se constituie comisia de evaluare și selecție a proiectelor pentru finanțări
nerambursabile, compusă din următorii cinsilieri din comisia economică din cadrul consiliului local:
DAMIAN NICOLAE, VOINA MARIUS, PUŢAN IOAN, CIUCA CONSTANTIN, CIBU GHEORGHE;
Art. 4. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor, compusă din următorii cinsilieri
din comisia juridică din cadrul consiliului local:
SCHEAU TEODOR, SCHEAU ANDREI, CORNEA DUMITRU, GROZA IOSIF, VOINA NICOLAE;
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza Autoritatea publica
locala a comunei Daia Română.
Art. 6 . Prezenta hotărâre va fi comunactă: Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, biroului
financiar – contabil din cadrul aparatului, Primarului comunei Daia Română, un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 29.02.2016
NR. 18
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN
Contrasemnează
secretar Damian Visalon
DV/DV, ex. 4, I. A. 5.
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ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 18/2016

PROGRAMUL ANUAL
Pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2016

NR. CRT.

DOMENII DE FINANȚARE

BUGET ALOCAT

1.

CULTURĂ, EDUCAȚIE

140.000,00 lei

2.

SPORT

43.000,00 lei

DAIA ROMÂNĂ 29.02.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

Contrasemnează
secretar Damian Visalon

DV/DV, ex. 4, I. A. 5.
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