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

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba,
în şedinţă ordinară în ziua de 29 martie 2018
Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată;
În temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera ”a” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit
următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al comunei Daia Română din
judeţul Alba, în ziua de 29.03.2018 la ora 19,00 în sala de şedinţe a primăriei locale, cu
următorul:
PROIECT AL ORDINEI DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei
comunei Daia Română;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Asociația
A.D.I. Salubris Alba;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect 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;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
 Primarului comunei Daia Română;
 un exemplar la dosar.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
Nr. 55
PRIMAR,
HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate,
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, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

CONVOCATOR
În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată, se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul
local al comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 29.03.2018 ora 19,00 în sala de şedinţe
a Primăriei locale, cu următorul:
PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei
comunei Daia Română;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Asociația
A.D.I. Salubris Alba;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect 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;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.
Nr. crt. Numele şi prenumele
Nr. casă
Semnătura
1. Puţan Ioan…… ........……………….213______________________________________
2. Damian Nicolae.........................257 _____________________________________
3. Cibu Adrian ..…………………………. 16______________________________________
4. Cornea Dumitru ……………………. 382 _____________________________________
5. Ciuca Constantin …. ……………….654______________________________________
6. Schiau Nicolae – Claudiu ...........873 _____________________________________
7. Scheau Andrei…….. ………………..889______________________________________
8. Voina Marius ………………………….895 _____________________________________
9. Trian Nicolae ...........................885 A ____________________________________
10. Ispas Nicolae ...........................507 ______________________________________
11. Bișboacă Ana ...........................228 ______________________________________
12. Scheau Teodor …………………….. 739 ______________________________________
13. Moldovan Silviu – Mihai ......….. 389________________________________________
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
PRIMAR,
HĂPRIAN VISARION
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr.
326, tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

INVITAŢIE
În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) şi (3) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, dl
consilier ______________________________ este invitat să participe la şedinţa
ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de
29.03.2018 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 Nomenclatorului Arhivistic General al
primăriei comunei Daia Română;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la
Asociația A.D.I. Salubris Alba;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect 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;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.

DAIA ROMÂNĂ 25.01.2017
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326,
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.03.2018
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 iaprobarea Nomenclatorului
Arhivistic General al primăriei comunei Daia Română;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru
anul 2018 la Asociația A.D.I. Salubris Alba;
- 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. 55/23.03.2018 emisă de primarul comunei Daia Română, privind
convocarea consiliului local în şedinţă ordinară în ziua de 29.03.2018, cu următorul:
PROIECT AL ORDINEI DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei
comunei Daia Română;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Asociația
A.D.I. Salubris Alba;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect 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;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

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

H O T Ă R Â R E ( în formă scrisă)
privind alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Daia Română din ziua de 29.03.2018
Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă

ordinară în ziua de 29.03.2018;

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 _______________________;
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 _______________________, să îndeplinească
funcţia de preşedinte de şedinţă la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Daia
Română din ziua de 29.03.2018.
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 ___ voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă _____ % din numărul consilierilor în funcţie
şi _____ % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.03.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. _______________

NR. ____
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 alegerea preşedintelui de şedinţă la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Daia Română din ziua de 29.03.2018
Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă

ordinară în ziua de 29.03.2018;

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 SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU;
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 TRIAN NICOLAE, să îndeplinească funcţia de
preşedinte de şedinţă la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română din
ziua de 29.03.2018.
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 29.03.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. TRIAN NICOLAE

NR. 13
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

H O T Ă R Â R E (formă scrisă)
privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din ziua de 29.03.2018
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
29.03.2018;
Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul
Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din data de
29.03.2018;
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 ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română
din ziua de 29.03.2018, ca fiind următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei
comunei Daia Română;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Asociația
A.D.I. Salubris Alba;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect 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;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
 Primarului comunei Daia Română;
 Un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
și pe pagina de internet www.primariadaiaromana.ro
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă _____ % din numărul consilierilor în funcţie
şi _____ % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.03.2018
NR. ____
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. _______________
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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 ordinară din ziua de 29.03.2018
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
29.03.2018;
Având în vedere propunerea d-lui Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul
Alba referitoare la proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din data de
29.03.2018;
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 ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română
din ziua de 29.03.2018, ca fiind următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei
comunei Daia Română;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Asociația
A.D.I. Salubris Alba;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect 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;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:
 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
 Primarului comunei Daia Română;
 Un exemplar la dosar.

Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
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 29.03.2018
NR. 14
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. TRIAN NICOLAE

pag. 1 din 1
DV/DV. ex. 3. /I /A / 5.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei comunei
Daia Română
Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare:
- necesitatea aprobarii nomenclatorului general arhivistic pentru documentele create de
compartimentele din cadrul Primariei comunei Daia Română din județul Alba;
- referatul nr. 1036/23.03.2018 şi raportul de specialitate nr. 1037/23.03.2018 întocmite de
ctre compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate;
Avand in vedere:

cap. III, Secţiunea I, art. 7 şi 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 12 şi 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de
documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai
1996;
- art. 4 lit. b) Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit a) pct. 19 din Legea administraţiei publice locale
nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 46 alin. (6) din din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001,
republicată, propun următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în dezbatere următoarele:
- necesitatea aprobarii nomenclatorului general arhivistic pentru documentele create de
compartimentele din cadrul Primariei comunei Daia Română din județul Alba;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic
General al primăriei comunei Daia Română ;
- referatul nr. 1036/23.03.2018 şi raportul de specialitate nr. 1037/23.03.2018 întocmite de
ctre compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate;
Avand in vedere:

cap. III, Secţiunea I, art. 7 şi 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 12 şi 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de
documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
art. 4 lit. b) Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit a) pct. 19 din Legea administraţiei publice locale
nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera b) din din Legea administraţiei
publice locale nr. 2l5/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1- Aprobarea Nomenclatorululi general arhivistic al documentelor create de
compartimentele din cadrul Primăriei comunei Daia Română, conform anexei care face parte din
prezenta hotărâre.
Art. 2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul Hăprian Visarion, primarul
comunei Daia Română.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
INIŢIATOR
Nr. 9
PRIMAR HĂPRIAN VISARION
Avizat pentru legalitate
secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
NR. 1036/23.03.2018
REFERAT
privind Nomenclatorul arhivistic
Desfăşurarea activităţii arhivistice pe baze ştiinţifice a impus întocmirea unor
instrumente de lucru corespunzător, cum ar fi nomenclatorul dosarelor şi indicatorul
termenelor de păstrare.
Îndrumările date şi măsurile luate cu grijă pentru repartizarea corectă a
documentelor in dosare, ne conduc la concluzia că au existat preocupări pentru
stabilirea de probleme pe dosare. Toate acestea au servit la întocmirea nomenclatorului.
Nomenclatorul arhivistic este instrumentul de lucru care pune ordine în
constituirea dosarelor şi orientează întreaga organizare ulterioară a activităţii de arhivă.
De aceea el poate fi definit ca „un tabel sistematic” în care sunt desfăşurate, pe
structura schemei de organizare a instituţiei, unităţile arhivistice concepute pe probleme
şi termene de păstrare, sau „o listă sistematică a grupelor de documente care se
presupune că se vor alcătui pe anul în curs”. Oricum l- am defini, fără întocmirea şi
aplicarea nomenclatorului arhivistic la registratură şi compartimente, nu poate fi
concepută constituirea corectă a arhivei curente.
Mulţimea şi diversitatea actelor create care intră şi ies dintr-o unitate necesită
respectarea cu rigurozitate a circuitului lor, clasarea actelor pe baze ştiinţifice ce să
asigure regăsirea lor rapidă.
Arhiva curentă presupune rigoare şi ordine, ceea ce poate asigura numai aplicarea
nomenclatorului arhivistic.
Gruparea documentelor pe baza nomenclatorului are mare însemnătate nu numai
în activitate curentă ci şi pentru activităţile ulterioare: constituirea unităţilor arhivistice,
inventarierea şi selecţionarea acestora, valorificarea informaţiilor din documente.
O arhivă fără nomenclator este un conglomerat eterogen de documente, a cărui
reorganizare necesită o replasare a actelor, deci o dublare a muncii. Constituirea
documentelor pe baza nomenclatorului este sistemul cel mai economic şi în acelaşi timp
operativ, clasarea documentelor putând fi efectuată chiar de specialistul care le-a creat.
Persoanele care creează documentele, la compartimente, cunosc cel mai bine
unde este locul documentelor şi care este valoarea lor, implicit termenul de păstrare. Un
nomenclator bine întocmit şi aplicat corect, de la începutul anului, înseamnă un sprijin
esenţial in constituirea arhivei curente.
Remarcăm faptul că prin Legea nr. 16/1996 s-a renunţat la indicatoarele
termenelor de păstrare, ca instrumente de lucru întocmite la nivel central, de către
minister. Prin actuala legislaţie, termenele de păstrare a documentelor sunt cuprinse în
nomenclatorul arhivistic, simplificând problematica dar şi îngreunându-o, creatorii de
documente fiind lipsiţi de un reper concret oficial, de orientare la stabilirea termenelor
de păstrare a documentelor.
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Pentru întocmirea nomenclatorului arhivistic trebuie să se implice conducerea
unităţii, care să solicite, propuneri de la toate compartimentele. Aceste propuneri
trebuie să fie sub formă de tabele.
Şefii compartimentelor vor avea grijă ca gruparea documentelor în dosare să se
facă în funcţie de problemele comune pe care le tratează, de importanţa lor ştiinţifică şi
practică şi implicit de termenele de păstrare. La stabilirea termenelor de păstrare trebuie
avute in vedere şi prevederile Codului Civil, Codului Penal, Legii contenciosului
administrativ, Legii contabilităţii nr. 82/1991 ca şi nevoia practică de documentare.
Astfel, vor fi păstrate permanent planurile anuale, rapoartele, dările de seamă, pentru
cele decadale, lunare sau trimestriale stabilindu-se termene de păstrare (1,2,5 ani).
Propunerile compartimentelor pentru întocmirea nomenclatorului arhivistic trebuie
să fie temeinic analizate, încât nici o categorie de documente să nu rămână pe dinafară,
deoarece aceste omisiuni vor duce, la încercări de asimilare care în final duc la
pierderea individualităţii documentelor, la imposibilitatea şi regăsirii lor.
In cadrul compartimentului, mai întâi cuprindem dosarele, apoi cele preconstituite.
Ordinea dosarelor în cadrul compartimentului se stabileşte in funcţie de importanţa
actelor ce le compun.
In nomenclator, grupele de documente se repetă de atâtea ori de câte ori se
creează în activitate unităţii de către diferitele sale compartimente.
Propunerile compartimentelor se centralizează de către şeful compartimentului
care răspunde de arhivă, împreună cu arhivarul sau responsabilul de arhivă.
Nomenclatorul arhivistic se întocmeşte sub forma unui tabel în care se înscriu, pe
compartimente, categoriile de documente grupate pe probleme şi termene de păstrare.
În tabel, compartimentele sunt aşezate după organigrama unităţii, fiecare având
ca simbol o literă majuscula.
În prima rubrică a nomenclatorului se trec denumirile exacte ale compartimentelor,
în ordinea în care figurează în schema de organizare şi se numerotează cu cifre romane.
In rubrica a doua se consemnează cuprinsul documentelor ce constituie unitatea
arhivistică. Numerotarea unităţilor arhivistice se face cu cifre arabe.
În rubrica a treia se consemnează termenul de păstrare pentru fiecare categorie
de documente.
Rubrica a patra este rezervată pentru observaţii.
Cifra romană, litera majusculă şi cifra arabă formează indicativul unităţii arhivistice
după nomenclator.
La înregistrarea documentelor, indicativul unităţii arhivistice va figura în registrul
de intrare – ieşire al corespondenţei ca şi pe fiecare document în parte, făcându-se în
acest fel, corelaţia dintre registru şi acte.
După întocmirea raportului de nomenclator, el va fi verificat de către arhivistul de
la Arhivele Naţionale care răspunde de unitate, completat sau modificat cu sugestiile
acestuia şi apoi definitivat, prin dactilografiere la un rând si jumătate.
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Nomenclatorul trebuie aprobat de către conducerea unităţii şi apoi trimis cu
adresă, în doua exemplare, pentru confirmare.
După confirmare nomenclatorul arhivistic devine instrument oficial de lucru cu
aplicare obligatorie. Nomenclatorul arhivistic se aplică de la începutul anului in curs.
Conceput ca un tabel sau o listă sistematică a grupelor de documente care se vor
crea în anul în curs ca şi în cei următori, nomenclatorul arhivistic este principalul
instrument de lucru fără de care nu se poate concepe constituirea corectă a arhivei
curente.
Fără îndoiala că asemenea liste întocmite pe ramuri de activitate ar fi mult mai
utile, dar deocamdată întocmirea lor este anevoioasa.
Nomenclatorul dosarelor nu se modifică anual, ci numai atunci când se produc
schimbări în structura creatorului de documente.
Dacă se înfiinţează noi compartimente de muncă sau subdiviziuni, nomenclatorul
se completează cu denumirea acestora şi cu dosarele nou create.
În cazul compartimentelor de muncă sau subdiviziunilor lor care îşi dezvoltă
activitatea creând alte grupe de documente decât cele prevăzute iniţial, nomenclatorul
se completează cu noile dosare.
Şeful fiecărui compartiment răspunde de întocmirea proiectului de nomenclator
pentru documentele specifice compartimentului respectiv. Aceste proiecte se
centralizează de şeful compartimentului de arhivă şi se înaintează, în două exemplare,
spre aprobare şi confirmare.
Nomenclatorul se aprobă de către conducerea unităţii creatoare de documente şi
se confirmă, la nivel central, de Arhivele Naţionale şi, la nivel local, de Direcţiile
Judeţene ale Arhivelor Naţionale.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018

ÎNTOCMIT
Secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
NR. 1037/23.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului arhivistiv pentru
documentele create şi deţinute de către Consiliul local şi primăria comunei Daia
Română
MOTIVAŢIA DE FAPT:
Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa
tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite,
potrivit legii.
Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi
termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se
întocmeşte de către fiecare creator pentru documentele proprii.
Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aprobă de către Arhivele
Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.
Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an
de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire.
Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozit se ţine pe
baza unui registru.
Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea
conducerii creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al
direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în funcţie de creatorii la nivel central
sau local, în urma selecţionării, transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a
distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de
neînlăturat
Consiliile locale au obligaţia de a aproba în prealabil Nomenclatorului arhivistiv
pentru documentele create şi deţinute de către Consiliul local şi primărie, după care acesta
va fi transmis spre aprobare către direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale.
MOTIVAŢIA DE DREPT:
- Cap. III, Secţiunea I, art. 7 şi 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
republicată, cu modificările şi completărileulterioare;
- art. 12 şi 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul
de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
- art. 36 alin. (6) lit a) pct. 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001,
republicată;
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
ÎNTOCMIT,
secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 23.03.2018

Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a
referatului înregistrat sub nr. 1036/23.03.2018, raportul de specialitate nr.
1037/23.03.2018 întocmite de către compartimentul de resort şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei comunei
Daia Română
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 23.03.2018
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3
Cons. Scheau Teodor
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___
RAPORT DE AVIZARE

Comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi
urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă
în data de 23.03.2018, a luat în discuţie referatul înregistrat sub nr.

1036/23.03.2018, raportul de specialitate nr. 1037/23.03.2018, întocmite de către
compartimentul de resort, precum şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea

Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei comunei Daia Română şi a constatat
că acestea au ca suport legal prevederile:
Cap. III, Secţiunea I, art. 7 şi 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
republicată, cu modificările şi completărileulterioare;
- art. 12 şi 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul
de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
art. 36 alin. (6) lit a) pct. 19 din Legea administraţiei publice locale nr.
2l5/2001, republicată;
-

Comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi
urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, avizează favorabil
proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al
primăriei comunei Daia Română şi propune Consiliului local, adoptarea unei
hotărârii în acest sens.
COMISIA:

TRIAN NICOLAE _____________________

ISPAS NICOLAE _______________________
SCHEAU TEODOR _____________________
BIȘBOACĂ ANA ______________________
MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________

DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
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R OMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E (în formă scrisă)
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei comunei
Daia Română
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de
29.03.2018;
Luând în considerare:
expunerea de motive la proiecul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic
General al primăriei comunei Daia Română

referatul nr. 1036/23.03.2018 şi raportul de specialitate nr. 1037 din data de
23.03.2018 intocmite de catre compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Daia Română;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică
locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea
teritoriului şi urbanism din
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română
Având în vedere prevederile:

cap. III, Secţiunea I, art. 7 şi 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 12 şi 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de
documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
art. 4 lit. b) Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit a) pct. 19 din Legea administraţiei publice locale nr.
2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera b) din din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1- Aprobarea Nomenclatorululi general arhivistic al documentelor create de compartimentele
din cadrul Primăriei comunei Daia Română, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul Hăprian Visarion, primarul
comunei Daia Română.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera b) din din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se abrobă Nomenclatorul general arhivistic al documentelor create de compartimentele din
cadrul Primăriei comunei Daia Română, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul Hăprian Visarion, primarul
comunei Daia Română.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Direcţiei Judeţene ale Arhivelor Naţionale 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 ___ voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă _____ % din numărul consilierilor în funcţie şi _____ % din
numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.03.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NR. ____
CONS. _______________
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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R OMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic General al primăriei comunei
Daia Română
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de
29.03.2018;
Luând în considerare:
expunerea de motive la proiecul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic
General al primăriei comunei Daia Română

referatul nr. 1036/23.03.2018 şi raportul de specialitate nr. 1037 din data de
23.03.2018 intocmite de catre compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Daia Română;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică
locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea
teritoriului şi urbanism din
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română
Având în vedere prevederile:

cap. III, Secţiunea I, art. 7 şi 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 12 şi 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de
documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
art. 4 lit. b) Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit a) pct. 19 din Legea administraţiei publice locale nr.
2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera b) din din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1- Aprobarea Nomenclatorululi general arhivistic al documentelor create de compartimentele
din cadrul Primăriei comunei Daia Română, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul Hăprian Visarion, primarul
comunei Daia Română.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera b) din din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se abrobă Nomenclatorul general arhivistic al documentelor create de compartimentele din
cadrul Primăriei comunei Daia Română, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul Hăprian Visarion, primarul
comunei Daia Română.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Direcţiei Judeţene ale Arhivelor Naţionale 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 29.03.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NR. 15
CONS. TRIAN NICOLAE
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, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI PENTRU ANUL 2018 LA
ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA

Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din județul Alba;
Analizand raportul de specialitate nr. 1048/23.03.2018, prin care se propune
aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 la ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA.
Văzând adresa nr. 24/2018 a ASOCIAȚIEI ADI SALUBRIS ALBA ;
Luand act de Hotararea AGA nr. 12/2017 prin care s-a aprobat cuantumul
cotizatiei comunelor din județul Alba pentru ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA
(2.000 lei/an pentru comuna Daia Română);
Avand in vedere prevederile OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea 273/2006;
În baza art. 36 alin (2) lit. „e” coroborat cu art. 36 alin (6) lit „a”, și ale alin
.(7) lit. „c” pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun
următorul
PROIECT DE HOTPRÂRE
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba;
Luand in dezbatere expunerea de motive la Proiectul de hotarare, prin care se
propune aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 la ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA
;
Analizand raportul de specialitate nr. 1048/23.03.2018, prin care se propune
aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 la ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA.
Văzând adresa nr. 24/2018 a ASOCIAȚIEI ADI SALUBRIS ALBA ;
Luand act de Hotararea AGA nr. 12/2017 prin care s-a aprobat cuantumul
cotizatiei comunelor din județul Alba pentru ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA
(2.000 lei/an pentru comuna Daia Română);
Avand in vedere prevederile OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea 273/2006;
În baza art. 36 alin (2) lit. „e” coroborat cu art. 36 alin (6) lit „a”, și ale alin
.(7) lit. „c” pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulte
În temeiul art. art. 36,38, 39, 45, alin. (3) și (6) şi art. 115 alin.( 1 ) lit. ,,b’’ din
Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Consiliul local al comunei Daia Română ia act si isi insuseste Hotararea
Adunarii Generale a Asociatilor nr. 12/2017 de la ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2. - Consiliul local al comunei Daia Română aproba alocarea sumei de 2.000
lei/an din bugetul local al comunei Daia Română de la cap. 51.02 - Autoritati publice
, suma reprezentand cotizatia pentru anul 2018 la Asociatia ADI SALUBRIS ALBA.

Art. 3 - Biroul finante – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Daia Română va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 4. - Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului Alba ;
- Primarului comunei Daia Română ;
- Secretarului comunei Daia Română ;
- Compartimentului buget finante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Daia Română ;
- Asociatiei ADI SALUBRIS ALBA.
Art. 5. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data adoptarii
prezentei hotarari la instanta competenta , conform prevederilor legale – ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION
NR. 10
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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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro

NR. 1048/25.08.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba”

În conformitate cu prevederile art. 11 - 13 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
ART. 11 - (2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile
legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional
ori al furnizării în comun a unor servicii publice.
Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
ART. 12 - (1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii
din bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi din alte surse,
în condiţiile legii.
(2) Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe
naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt
prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile
legii privind finanţele publice locale.
Sub aspectul modului de constituire, organizare şi funcţionare a organelor asociaţiei
au fost respectate dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 215/2001, dispoziţii cu caracter
derogatoriu de la Legea generală – O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare, acestea aplicându-se numai în cazul asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară care au ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, astfel
cum sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.
Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
e) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene;
f) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
g) Donaţii, sponsorizări sau legate;
h) Orice alte surse legale de venituri.
În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Salubris Alba”, și a Hotărârii AGA a ADI „SALUBRIS ALBA” asociaţilor le sunt comunicate
și au obligaţia să plătească cotizaţia, fixată, pentru comuna Daia Română, în sumă de 2.000
lei/an, pentru amul 2018.
Având în vedere motivele invocate, propunem adoptarea de hotărâre privind
aprobarea cuantumul cotizaţiei datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris
Alba”, în sumă de 2.000 lei pentru anul 2018.
Sumele necesare asigurării cotizaţiei comunei Daia Română la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Salubris Alba”, vor fi prevăzute şi asigurate din bugetul local al comunei
Daia Română.
Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea
prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
ÎNTOCMIT,
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,
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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.03.2018;
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru
studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului
local al comunei Daia Română, a referatul nr. 1048/23.03.2018, întocmit
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe
anul 2018 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba”.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 23.03.2018
PRIMAR

SECRETAR
Damian Visalon

HĂPRIAN VISARION

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1
Cons. Damian Nicolae
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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

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico –
sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii,
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul
Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de
23.03.2018, a luat în discuţie
referatul nr. 1048/23.03.2018, întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba”
şi a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:
 OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si
completarile ulterioare aprobata prin Legea 273/2006;
 art. 36 alin (2) lit. „e” coroborat cu art. 36 alin (6) lit „a”, și ale alin .(7) lit. „c”
pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget –
finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului
local al comunei Daia Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,
avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul
2018 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba” şi propune Consiliului local,
adoptarea hotărârii în acest sens.
COMISIA:

DAMIAN NICOLAE____________________
VOINA MARIUS ______________________
PUŢAN IOAN ________________________
CIUCA CONSTANTIN __________________
SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU _____________

DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.03.2018
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3 pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului
local al comunei Daia Română, a referatului înregistrat sub nr.
1048/23.03.2018, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„Salubris Alba”.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 23.03.2018
PRIMAR

SECRETAR
Damian Visalon

HĂPRIAN VISARION

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3
Cons. Scheau Teodor
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___
RAPORT DE AVIZARE

Comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi
urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă
în data de 23.03.2018, a luat în discuţie referatul înregistrat sub nr.

1036/23.03.2018, raportul de specialitate nr. 1048/23.03.2018, întocmit de către compartimentul de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului
cotizaţiei pe anul 2018 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Salubris Alba” şi a constatat că acestea
au ca suport legal prevederile:
 OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile
ulterioare aprobata prin Legea 273/2006;
 art. 36 alin (2) lit. „e” coroborat cu art. 36 alin (6) lit „a”, și ale alin .(7) lit. „c” pct. 14
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget –
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Daia
Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată, avizează favorabil proiectul de
hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„Salubris Alba” şi propune Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest sens.

COMISIA:

TRIAN NICOLAE _____________________

ISPAS NICOLAE _______________________
SCHEAU TEODOR _____________________
BIȘBOACĂ ANA ______________________
MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________

DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018

DV/DV

ex.

2.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

H O T Ă R Â R E (în formă scrisă)
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Salubris Alba”
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară
în data de 29.03.2018;
Analizand raportul de specialitate nr. 1036/23.01.2018 , cât si expunerea de motive
la proiectul de hotarare, prin care se propune aprobarea cotizatiei pentru anul 201 la
ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA ;
Luând în considerare:
- raportul de avizare ale comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de
dezvoltare economico – financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și
privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din
cadrul consiliului local al comunei Daia Română;
- raportul de avizare ale comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română;
Luand act de Hotararea AGA nr. 12/2017 prin care s-a aprobat cuantumul cotizatiei
comunelor din județul Alba
pentru ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA (2.000 lei/an
pentru comuna Daia Română);
Avand in vedere prevederile OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea 273/2006;
În baza art. 36 alin (2) lit. „e” coroborat cu art. 36 alin (6) lit „a”, și ale alin .(7) lit.
„c” pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Consiliul local al comunei Daia Română ia act si isi insuseste Hotararea
Adunarii Generale a Asociatilor nr. 12/2017 de la ASOCIATIA A.D.I. SALUBRIS ALBA,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2. - Consiliul local al comunei Daia Română aproba alocarea sumei de 2.000
lei/an din bugetul local al comunei Daia Română de la cap. 51.02 - Autoritati publice ,
suma reprezentand cotizatia pentru anul 2018 la Asociatia A.D.I. SALUBRIS ALBA.
Art. 3 - Biroul finante – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Daia Română va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.





-

Art. 4. - Prezenta hotarare se va comunica :
Institutiei Prefectului Alba ;
Primarului comunei Daia Română ;
Secretarului comunei Daia Română ;
Biroului financiar-contabil ;
Asociatiei ADI SALUBRIS ALBA ;
Un exemplar la dosar.

Art. 5. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data adoptarii
prezentei hotarari la instanta competenta , conform prevederilor legale – ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
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 ___ voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă _____ % din numărul consilierilor în funcţie
şi _____ % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.03.2018
NR. ____

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. _______________

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 cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Salubris Alba”
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară
în data de 29.03.2018;
Analizand raportul de specialitate nr. 1036/23.01.2018 , cât si expunerea de motive
la proiectul de hotarare, prin care se propune aprobarea cotizatiei pentru anul 201 la
ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA ;
Luând în considerare:
- raportul de avizare ale comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de
dezvoltare economico – financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și
privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din
cadrul consiliului local al comunei Daia Română;
- raportul de avizare ale comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română;
Luand act de Hotararea AGA nr. 12/2017 prin care s-a aprobat cuantumul cotizatiei
comunelor din județul Alba
pentru ASOCIATIA ADI SALUBRIS ALBA (2.000 lei/an
pentru comuna Daia Română);
Avand in vedere prevederile OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea 273/2006;
În baza art. 36 alin (2) lit. „e” coroborat cu art. 36 alin (6) lit „a”, și ale alin .(7) lit.
„c” pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Consiliul local al comunei Daia Română ia act si isi insuseste Hotararea
Adunarii Generale a Asociatilor nr. 12/2017 de la ASOCIATIA A.D.I. SALUBRIS ALBA,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2. - Consiliul local al comunei Daia Română aproba alocarea sumei de 2.000
lei/an din bugetul local al comunei Daia Română de la cap. 51.02 - Autoritati publice ,
suma reprezentand cotizatia pentru anul 2018 la Asociatia A.D.I. SALUBRIS ALBA.
Art. 3 - Biroul finante – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Daia Română va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.





-

Art. 4. - Prezenta hotarare se va comunica :
Institutiei Prefectului Alba ;
Primarului comunei Daia Română ;
Secretarului comunei Daia Română ;
Biroului financiar-contabil ;
Asociatiei ADI SALUBRIS ALBA ;
Un exemplar la dosar.

Art. 5. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data adoptarii
prezentei hotarari la instanta competenta , conform prevederilor legale – ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
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 29.03.2018
NR. 16

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. TRIAN NICOLAE

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, 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 2017 precum şi
obiectivele propuse pentru anul 2018
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. 1033/23.03.2018;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat sub nr.
1056/23.03.2018;
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 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018;
- referatul de aprobare al primarului comunei Daia Română, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. 1033/23.03.2018;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat sub
nr.
1048/23.03.2018,
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 2017, activitatea
administraţiei publice locale în anul 2017, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018,
potrivit ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

NR. 11
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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, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

NR. 1033/23.03.2018

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 2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017
precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018

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 2017,
activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 şi obiectivele pe care le propunem
pentru anul 2018, 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 2017, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

DV/DV ex. 2. I. A. 5.
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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, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

NR. 1056/23.03.2018
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 2017,
activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele
propuse pentru anul 2018

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
2017, a situaţiei economice, sociale şi de mediu al comunei Daia Română;
- obiectivele propuse a se realiza în anul 2018 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 2018, pentru altele fiind necesară identificarea unor surse de
finanţare externe.
Concluzii:
Proiectul de hotărâre este elaborat conform legislaţiei în vigoare şi poate fi
înaintat Consiliului Local.
DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
ÎNTOCMIT,
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

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.03.2018;
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze
economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a referatului de aprobare nr.
1033/23.03.2018 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, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi
obiectivele propuse pentru anul 2018, raportul de specialitate nr. 1056/23.03.2018 la
proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primar privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2017, activitatea
administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul
2018 și expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru 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.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 23.03.2018
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1
Cons. Damian Nicolae
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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

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

RAPORT DE AVIZARE

Comisia de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico –
sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al
comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 23.03.2018, a luat în discuţie

referatului de aprobare nr. 1033/23.03.2018 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, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi
obiectivele propuse pentru anul 2018, raportul de specialitate nr.1056/23.03.2018 la proiectul
de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primar privind starea economică, socială şi
de mediu a comunei Daia Română pe anul 2017, activitatea administraţiei publice locale în
anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018 și expunerea de motive la proiectul
de hotărâre pentru 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. şi a constatat că acestea au ca suport legal 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;
Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget –
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Daia
Română, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată, avizează favorabil proiectul de
hotărâre privind 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 şi propune Consiliului local și propune adoptarea hotărârii în acest sens.
COMISIA:

DAMIAN NICOLAE____________________
VOINA MARIUS ______________________
PUŢAN IOAN ________________________
CIUCA CONSTANTIN __________________
SCHIAU NICOLAE-CLAUDIU _____________

DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
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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.comWeb:www.primariadaiaromana.ro

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.03.2018;
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretarul comunei Daia Română din judeţul Alba,
am procedat la transmiterea pentru avizare, către comisia pe domenii de
specialitate nr. 2, pentru învăţământ, cultură, sănătate, familie, protecţie socială,
activităţi săprtive şi turism, din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a
referatului de aprobare nr. 1033/23.03.2018 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, activitatea administraţiei publice locale în anul
2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018, raportul de specialitate
nr.1056/23.03.2018 la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de
primar privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul
2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele
propuse pentru anul 2018 și expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru
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.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 23.03.2018

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

Preşedinte comisie nr. 2
CONS. CIBU ADRIAN

DV/DV. Ex. 2. I/ A/ 5.

ROMÂNIA
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JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR.__2____
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.comWeb:www.primariadaiaromana.ro

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al
comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 23 martie 2018, a luat în
discuţie raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu
a comunei Daia Română pe anul 2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017
precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018, raportul de specialitate nr.1056/23.03.2018 la
proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primar privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2017, activitatea administraţiei publice
locale în anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018 și expunerea de motive la
proiectul de hotărâre pentru 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. şi a constatat că acestea au ca suport legal 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;
Comisia de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al comunei
Daia Română, avizează favorabil 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 şi propune Consiliului
local adoptarea hotărârii în acest sens.

Daia Română 23.03.2018
COMISIA:
CIBU ADRIAN__________________
CORNEA DUMITRU ____________
SCHEAU ANDREI ______________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 23.03.2018

Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la transmiterea
pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, a
referatului de aprobare nr. 1033/23.03.2018 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, activitatea administraţiei publice locale în anul
2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018, raportul de specialitate
nr.1056/23.03.2018 la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de
primar privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul
2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele
propuse pentru anul 2018 și expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru
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.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 23.03.2018
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

PREŞEDINTE COMISIE NR. 3
Cons. Scheau Teodor
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi
urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă
în data de 23.03.2018, a luat în discuţie referatul de aprobare nr.
1033/23.03.2018 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, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi
obiectivele propuse pentru anul 2018, raportul de specialitate nr.1056/23.03.2018 la
proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului elaborat de primar privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Daia Română pe anul 2017, activitatea
administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul
2018 și expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru 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.
Comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi
urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, avizează favorabil
proiectul de hotărâre pentru 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 şi propune Consiliului local, adoptarea unei
hotărârii în acest sens.
COMISIA:

TRIAN NICOLAE _____________________

ISPAS NICOLAE _______________________
SCHEAU TEODOR _____________________
BIȘBOACĂ ANA ______________________
MOLDOVAN SILIVIU-MIHAI _____________

DAIA ROMÂNĂ 23.03.2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

H O T Ă R Â R E (formă scrisă)
pentru 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
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară în
data de 29.03.2018;
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 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018;
- referatul de aprobare al primarului comunei Daia Română, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 1033/23.03.2018;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat sub
nr.
1048/23.03.2018,
- rapoartele de avizare ale comisiilor de sepcialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului
local;
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 2017, activitatea
administraţiei publice locale în anul 2017, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018,
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 ___ voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezintă _____ % din numărul consilierilor în funcţie
şi _____ % din numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.03.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NR. ____
CONS. _______________
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
pentru 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
Consiliul local al comunei Daia Română din județul Alba, întrunit în ședință ordinară în
data de 29.03.2018;
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 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018;
- referatul de aprobare al primarului comunei Daia Română, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 1033/23.03.2018;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat sub
nr.
1048/23.03.2018,
- rapoartele de avizare ale comisiilor de sepcialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului
local;
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 2017, activitatea
administraţiei publice locale în anul 2017, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018,
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 29.03.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NR. 17
CONS. TRIAN NICOLAE
Contrasemnează
Secretar Damian Visalon
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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

Nr. 1057/23.03.2018

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE
MEDIU A COMUNEI DAIA ROMÂNĂ
-2017În 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 primar al 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.
Până în anul 2017 am reușit să finalizez multe proiecte serioase pentru
comunitate cum ar fi toate gospodăriile și locurile virane au fost racordate la
Rețeaua de apă potabilă și canalizare, amenajarea unui parc pentru copii,
amenajarea vestiare bază sportivă, modernizare Cămin cultural prin dotare cu
echipamente și mobilier, amenajare alei pietonale, modernizarea sistemului de
iluminat public cu led, finalizarea proiectului de cadastru general.
În anul 2017 în comuna Daia Română s-au executat sau sunt în fază de
execuție următoarele investiții majore:
Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local:
Asfaltarea a 4,720 km de stăzi din comună – proiect finanțat prin PNDL OG 28

valoare 3.255.381,53 lei finalizat.
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 67%.
Modernizare și dotare Cămin cultural – proiect fonduri europene PNDL MĂS. 7.6
valoare 1.953.553 lei executat 50%.
Construire Grădiniță cu program normal – proiect finanțat PNDR MĂS. 7.2
educațional valoare 2.168.146 lei.
Reabilitare drum comunal DC 306 Daia – Ciugud PNDL – valoare 2.271.737 lei.
Stație de pompare și conductă de refulare, pomparea stație de epurare la Stația
de la Lancrăm proiect finalizat PNDL valoare 4.035.360 lei.
Reabilitare clădire dispensar uman – proiect finanțat PNDL valoare 1.480.156 lei
Construire Capelă mortuară și împrejmuire – proiect finanțat PNDL MĂS. 19.2
valoare 118.604 euro.
Construire Sală de sport finanțat (CNI)
Construire și dotare Centru cultural finanțat (CNI)
Ca propuneri pentru anul 2018
Reabilitare, dotare și împrejmuire Școala Gimnazială – proiect depus P.O.R. AXA 10
valoare 6.054.563 lei.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate în vederea inițierii procesului de concesiune a
serviciului public de Gaz natural (introducerea Gazului metan în localitate)
Reabilitarea și extinderea Sediului Administrativ al Primăriei faza SF.
Amenajare parc Fântâna Bunii faza SF.
Amenajare alei pietonale la DJ 106 K faza PT+execuție
ADMINISTRATIE
În anul 2017 s-au înregistrat un nr. de 23 de acte de căsătorii și un nr. de 33
de acte de decese.
La nivel de localitate, nu avem maternitate, în schimb, la nivel de primărie,
au fost întocmite un număr de 21 dosare de alocație de stat pentru copii nou
născuți și un număr de 7 dosare privind acordarea stimulentului de inserție pentru
mamele cu copii între 2 și 3 ani, respectiv între 2 și 4 ani, în cazul copiilor cu
handicap.
Au fost întocmite și emise un număr de 20 certificate de urbanism și un
număr de 11 autorizații de construire.
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
Funcionează 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 două echipe de fotbal – “Spicul Daia” în Campionatul Județean Seria IV
și “Dalya Sport Daia” în Campionatul Județean Seria V.

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.
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 și societăți.
Vă multumesc pentru atenția acordată.
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

