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 30.09.2016
Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă

extraordinară în ziua de 30.09.2016;

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 Puțan Ioan;
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 extraordinară a Consiliului local al comunei Daia Română
din ziua de 30.09.2016.
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 13 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 30.09.2016
NR. 52

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

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 ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară din ziua de 30.09.2016
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară
în ziua de 30.09.2016;
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
data de 30.09.2016;
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 30.09.2016, ca fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul
2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE
STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI SPĂLĂTORIE AUTO”, amplasament: comuna Daia
Română - intravilan, beneficiar S.C. PETRO JEAN S.R.L.;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Daia Română şi
aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri din partea Consiliului Local,
care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română, în anul
şcolar 2016 – 2017.
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
5. Probleme curente.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
 Primarului comunei Daia Română;
 Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 30.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NR. 53
CONS. CIUCA CONSTANTIN
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 rectificarii bugetului local pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de
30.09.2016;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a Daia
Română pentru anul 2016;
- referatul de specialitate nr. 2560/26.09.2016, întocmit de către compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate referitor la necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului
local al comunei Daia Română pe anul 2016;
- Adresele nr. ABG_STZ 13502/2016, respectiv ABG_STZ 15059/2016 ale Administrației
Județene a Finanțelor Publice Alba;
- Adresa Consiliului Judetean nr. 15068/II/B/a/10/2016;
- Referatul de specialitate, intocmit de catre compartimentul de achizitii publice, inregistrat
cu nr. 2560/1/2016;
- Adresele nr. 1864/2016 și respectiv 1896/2016, intocmite de Scoala Gimnaziala Daia
Romana;
Având în vedere prevederile:
- art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;
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) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 . Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, conform anexelor
1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Agenției Județene a Finanţelor Publice Alba ;
- Compartimentului financiar – contabil al primăriei comunei Daia Română;
- Trezoreriei 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 13 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100% din
numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 30.09.2016
NR. 54
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTABIL - DELEGAT
CONS. CIUCA CONSTANTIN
Contrasemnează
HĂPRIAN IOANA
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 aprobare documentatiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE STAȚIE CARBURANȚI ȘI SPĂLĂTORIE AUTO, în localitatea Daia
Română la nr. 955 ”
Consiliul Local al comunei Daia Română, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30
septembrie 2016;
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE STAȚIE CARBURANȚI ȘI
SPĂLĂTORIE AUTO;
Analizând documentaţia PROIECT NR. 039-16 FAZA P.U.D. – CONSTRUIRE STAȚIE
CARBURANȚI ȘI SPĂLĂTORIE AUTO, în localitatea Daia Română, întocmită de proiectant
Lucian Enache – Birou Individual de Arhitectură Alba Iulia.
Luând în considerare raportul întocmit de dl insp. Filip Achim, responsabil cu
Urbanismul şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Daia Română, în care propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
CONSTRUIRE STAȚIE CARBURANȚI ȘI SPĂLĂTORIE AUTO, în localitatea Daia Română la
nr. 955, beneficiar fiind S.C. PETRO JEAN S.R.L.
Ținând cont de Hotărârea nr 21/2011 a Consiliului local privind aprobarea PUG comuna Daia Română;
Având în vedere prevederile art. 25 şi 56 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr.
37/N/08.06.2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid privind metodologia de
elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu”, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 2 alin. 2 din Legea nr 50/1991 r;
Văzând procesul – verbal nr. 2561/26.09.2016 prin care s-a costatat că nu au fost
făcute comentarii, observaţii şi propuneri, după postarea pe site-ul oficial al primăriei şi
afişarea la punctul de informare, a documentaţiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU –
CONSTRUIRE STAȚIE CARBURANȚI ȘI SPĂLĂTORIE AUTO, în localitatea Daia Română la
nr. 955, beneficiar fiind S.C. PETRO JEAN S.R.L.
În baza art. 36. alin 2 lit c, alin 5 lit c din Legea privind administratia publica
locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. e si art. 115 alin 1 lit b din Legea privind administratia
publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1- Aprobarea documentaţiei de urbanism - “PLAN URBANISTIC DE DETALIU –
CONSTRUIRE STAȚIE CARBURANȚI ȘI SPĂLĂTORIE AUTO, în localitatea Daia Română la
nr. 955”, proiect nr. 039 - 16, elaborat de LUCIAN ENACHE - BIROU INDIVIDUAL DE
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ARHITECTURĂ ALBA IULIA, la solicitarea făcută de S.C. PETRO JEAN S.R.L., prin dl.
Filip Ioan, cu condiţia respectării avizelor de specialitate. Terenul care face obiectul
prezentului PUD este în intravilanul comunei Daia Română, având suprafaţa de 800 mp.,
înscris în CF Daia Română 71695, nr. cad. 71695, nr. top. 716/4;
Art.2 - Documentaţia se aprobă cu principalii indicatori:
 regim de înălţime: P, P+1E;
 POT propus: 11,25 %; CUT 0,11.
Art.3 - Lucrările de racordare/ branşare la reţelele edilitare publice se vor efectua
de către investitor, pe cheltuiala acestuia şi vor intra în domeniul public al comunei.
Art.4 - Planul Urbanistic de Detaliu este prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre şi poate fi consultat pe site-ul oficial şi la sediul Primăriei
comunei Daia Română de către persoanele interesate, conform Legii 544/2001. Perioada
de valabilitate este de 2 ani de zile.
Art.5 – Persoana desemnată cu Urbanismul şi Amenajarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română, va asigura ducerea la
indeplinire a prezentei hotarari.

-

Art.6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Primarului comunei Daia Română;
Persoanelor interesate;
Un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi
100 % din numărul consilierilor prezenţi.

Daia Română 30.09.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

NR. 55
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 instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care
beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Daia Română şi aprobarea
“Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință
extraordinară în data de 30.09.2016;
Luând în considerare:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de
salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna
Daia Română şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de
salubrizare”
- referatul nr. 2563/26.09.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Daia Română şi
aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”
Având în vedere prevederile:
- art.6 alin. 1 lit. k, art. 7 alin. 1, art. 26 alin. 2 lit. c, respectiv alin. 4 şi 5 din
cuprinsul Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare,
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. I pct. 17 din cuprinsul Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
În baza dispozițiilor art. 10, art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. c) și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Începând cu data de 1 octombrie 2016, se instituie în raza administrativ
teritorială a comunei Daia Română, taxa specială de salubrizare aplicată în cazul
prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără contract de prestări
servicii publice de salubrizare, încheiate cu operatorul acestor servicii publice.
Art. 2 - Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără
contract este de 15 lei /persoană /lună, iar pentru persoanele juridice fără contract este
egală cu 66,6 lei/mc., reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport şi
depozitare a 3 mc. de deşeuri/ lună.
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Art. 3 - Operatorul serviciilor de salubritate împreună cu Biroul contabil – financiar
fiscal, compartimentul taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Daia Română vor ţine
la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea
decontării prestaţiei direct din contul deschis în acest scop în baza art. 30 alin. (7) din
Legea nr. 273/2006.
Art. 4 - Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de
salubrizare”, anexă nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 - Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale
de salubrizare, anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor
legale în vigoare.
Art. 7 - Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în
termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică.
Art. 8 - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează S.C. SALPREST ALBA S.R.L.,
biroul contabil – financiar fiscal, compartimentul taxe şi impozite din cadrul Primăriei
comunei Daia Română.
Art.9 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- S.C. SALPREST ALBA S.R.L.,
- 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 10 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 79 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.

Daia Română 30.09.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

NR. 56
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon

pag. 2 din 2
DV/DV. ex. 4. I/ A/ 5.

Anexa nr. 1 la HCL nr 56/30.09.2016
Regulamentul de instituire si administrare a ,,taxei speciale de salubrizare’’
I. Reglementări generale
Art.1. În baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea
serviciului de salubrizare, prin tarife(în cazul în care prestarea serviciului de salubrizare,se face pe
baza unui contract) sau prin taxe speciale.
Art.2. ,,Taxa specială de salubrizare’’, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se
stabilește astfel încât:
- a) să acopere, costul efectiv, al prestării serviciului de salubrizare;
- b) să acopere, cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare, ale
serviciului de salubrizare;
- c) să încurajeze investițiile de capital;
- d) să respecte și să asigure,autonomia si sustenabilitatea financiară a operatorului de salubritate
II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale de salubrizare (condiţii si termene de depunere a
taxei speciale de salubrizare)
Art. 3. Se instituie taxa specială de salubrizare pe întreg teritoriul administrativ al u.a.t.
comuna Daia Română, în vederea asigurării serviciului de salubrizare, pentru potențialii utilizatori;
Art. 4. Taxa specială de salubrizare, se plăteşte de :
- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa, în comuna Daia Română și care nu au încheiat
contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare;
- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru, sau care desfăşoară activităţi economice
în comuna Daia Română și care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de
salubrizare.
Art.5. (1) Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de salubrizare, în funcţie de numărul
de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă.
(2). În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul locuinţei are obligaţia
depunerii declaraţiei, pentru stabilirea taxei de salubrizare. În declaraţie se vor menţiona toate
persoanele care locuiesc la acea adresă : membrii familiei, rude, chiriasi, etc.
(3). Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative:- cabinete medicale,
cabinete de avocatură, birouri notariale, etc., precum si asociaţiile familiale, datorează taxa de
salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice, doar în cazul în care activitatea se
desfăşoară în altă locaţie care este în proprietatea acestora, alta decât domiciliul dansilor, cu
respectarea prevederilor de la alin.(2).
Art.6. Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei, conform declaraţiilor depuse.
Art.7. (1) Declaraţiile privind taxa de salubrizare se depun de regula in tot cursul anului
pentru care se calculează taxa, dar ele insotesc declaratia de impunere a veniturilor.
(2) Declaraţiile privind taxa de salubrizare pot fi modificate în timpul anului, prin
depunerea unei declaraţii rectificative privind taxa specială de salubrizare.
(3)Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei
modificări a elementelor declaraţiei privind taxa de salubrizare, urmând ca modificarea taxei de
salubrizare să se efectueze începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.
(4)Declaraţiile de impunere si declaraţiile rectificative privind taxa specială de salubrizare,
se vor depune la Biroul impozite si taxe locale din cadrul Primăriei Daia Română.

(5) În cazul în care se optează, pentru încheierea unui contract, cu operatorul de
salubrizare, se va depune de către persoana fizică sau persoana juridică, o declaraţie rectificativă,
la care se va ataşa contractul de salubrizare, urmând ca din luna următoare, aceasta să nu mai
datoreze taxa specială de salubrizare.
Art. 8. (1)În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele
fizice, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, pe baza
informaţiilor din dosarul fiscal, din registrul agricol, a datelor obţinute de la Serviciul de stare civilă
din Primaria Daia Română, etc.
(2) În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele
juridice, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare, se va stabili din oficiu, în urma
controlului efectuat de operatorul de salubrizare la sediul/punctul de lucru sau locaţia în care
acestea îşi desfăşoară activitatea.
(3) Ca urmare a stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare, în cazul persoanelor fizice si
juridice, se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare,conform
anexei nr. 5 si respectiv anexei nr. 6 si se vor transmite contribuabililor.
(4) Pentru identificarea cazurilor în care se va stabili taxa specială de salubrizare din
oficiu, la cerere, operatorul de salubrizare va pune la dispoziţia funcţionarilor Biroului impozite si
taxe locale din cadrul primăriei, lista cu contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate cu
persoanele fizice si juridice.
III. Termene si modalităţi de plată, a taxei speciale de salubrizare.
Art. 9. (1) Taxa specială de salubrizare se stabileşte anual, cu termen de plată în două rate
egale, respectiv: - prima rata pana la 31 martie si a doua rata pana la 30 septembrie.
(2). Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin. (1) a taxei de salubrizare, se
percep majorări de întârziere, de 2 %/lună, sau fracţiune de lună.
(3). Taxa specială de salubrizare plătită în plus, se compensează sau se restituie,
după caz, într-un termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(4). Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare, se aplică
măsurile de executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 10. Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din
cadrul primăriei sau direct în contul deschis la Trezoreria Sebeș, în cont special deschis în acest
sens, Cod Fiscal nr. 4562206.
IV. Sancţiuni
Art. 11. Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei sau a
declaraţiei rectificative, constituie contravenţie si se sancţionează conform prevederilor legale, în
materie de impozite si taxe locale.
V. Dispoziţii Finale
Art. 12. Cuantumul taxei speciale se stabileşte, se ajusteaza sau se modifică, prin hotărâre
a Consiliului Local, în baza fișelor de fundamentare, pe elemente de cheltuieli întocmite de către
operatorul de salubritate, în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor, pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate
de către A.N.R.S.C. – Bucuresti,in temeiul legii 211/2011(R), si a legii 101/2006(R).
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 56/30.09.2016
DECLARAŢIE DE IMPUNERE
În vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată în
conformitate cu H.C.L nr. 56/30.09.2016.

Subsemnatul(a)
_____________________________având
calitate
de
proprietar/chiriaş al locuinţei situată în localitatea Daia Română, str.
___________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat/ă în localitatea
___________________________________________ , str.___________________ ,
nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , născut (ă) la data de __________________, posesor
al B.I/CI seria ___ , nr.___________, C.N.P _______________________ , având
locul de muncă la/pensionar ____________________________________________,
declar pe proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă următorii
membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi):
1. Numele şi prenumele:__________________________________; Data naşterii
________________________________________________________ Cod numeric
personal ____________________________________
2. Numele şi prenumele:__________________________________; Data naşterii
________________________________________________________ Cod numeric
personal ____________________________________
3. Numele şi prenumele:__________________________________; Data naşterii
________________________________________________________ Cod numeric
personal ____________________________________
4.Numele şi prenumele:__________________________________; Data naşterii
________________________________________________________ Cod numeric
personal ____________________________________
5. Numele şi prenumele:__________________________________; Data naşterii
________________________________________________________ Cod numeric
personal ____________________________________
6. Numele şi prenumele:__________________________________; Data naşterii
________________________________________________________ Cod numeric
personal ____________________________________
7. Numele şi prenumele:__________________________________; Data naşterii
________________________________________________________ Cod numeric
personal ____________________________________
Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, în afară de cele ale
persoanei care completează declaraţia de impunere Din care în categoriile de
scutire se încadrează*): - veteran de război - persoană beneficiară Decret-Lege
nr.118/1990 (Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv) *)În vederea
susţinerii dreptului de scutire anexez în xerocopie prezentei actele doveditoare.
Data_______________________________ Semnătura______________________
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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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Daia Română, în Consiliul
de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Daia Română
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință
extraordinară în data de 30.09.2016;
Având în vedere:
- adresa nr. 1834/21.09.2016 a Scolii Gimnaziale Daia Română prin care se solicita
Consiliului local Daia Română desemnarea a doi consilieri locali, care sa faca parte din
Consiliul de Administratie al Scolii, pentru anul scolar 2016 - 2017, inregistrata sub nr.
2525/21.09.2016;
- expunerea de motive a primarului comunei Daia Română, raportul compartimentului
de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
În conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 10 din Metodologia de organizare si functionare a Consiliului de
Administratie a unitatii de invatamant, anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, art. 45 alin.
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Daia
Română, în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Daia Română, pentru anul scolar 2016 2017, după cum urmează:
1. BIŞBOACĂ ANA – consilier local;
2. CORNEA DUMITRU – consilier local.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Daia
Română.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor prevazute la art. 1, Scolii Gimnaziale
Daia Română, Institutiei Prefectului – judetul Alba și un exemplar la dosar, in termenul prevazut de
lege.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.

Daia Română 30.09.2016
NR. 57
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon

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