ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
COD 517270, STR. PRINCIPALĂ NR. 326 TEL. 0258763101;0258 763489. FAX: 0258763101
e-mail: daiaprimaria@yahoo.com; Web: www.primariadaiaromana.ro

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 30 septembrieie 2019
Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 aliniat (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), alin.
(5), art. 135, art. 136, art. 155 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ, aprobat prin O.u.G nr. 57/2019;
În temeiul art. 196 aliniat (1) litera b) din Codul Administrativ, aprobat prin O.u.G nr. 57/2019,
emit următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul
Alba, în ziua de 30.09.2019 la ora 19,00 în sala de şedinţe a primăriei locale, cu proiectul ordinii de zi
prevăzut în anexa la prezenta dispoziție;
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Daia Română prin afișare
la sediul primăriei și pe pagina de internet www.primariadaiaromana.ro;
Art. 2. (1) Matrialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul primăriei;
(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local, pe baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1.
(3) Membrii consiliului local al comunei Daia Română sunt invitați să formuleze și să
depună amendamente la proiectele de hotărâri;
Art. 3. Prezenta dispoziție se poate contesta în temeiul condițiilor prevederilor Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
– Primarului comunei Daia Română;
– un exemplar la dosar.
DAIA ROMÂNĂ 23.09.2019
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PRIMARUL COMUNEI DAIA ROMÂNĂ,

 …………………………….………………………
HĂPRIAN VISARION
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Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
 ……………….………………………………
Damian Visalon
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ANEXA LA DISPOZIȚIA NR. 82/2019

ROMÂNIA
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COD 517270, STR. PRINCIPALĂ NR. 326 TEL. 0258763101;0258 763489. FAX: 0258763101
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PROIECT AL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Daia Română din data de
30.09.2019
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei
Daia Română, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Daia Română în anul școlar
2019-2020
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;

Raport compartiment de specialitate: secretar;
Aviz comisii de specialitate: - comisia de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al
comunei Daia Română
2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;

Raport compartiment de specialitate: șef S.V.S.U.;
Aviz comisii de specialitate: - 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
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;

Raport compartiment de specialitate: biroul buget – cintabilitate;
Aviz comisii de specialitate: - 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;

4. Probleme curente.
DAIA ROMÂNĂ 23.09.2019
PRIMAR,

REDACTAT,

HĂPRIAN VISARION

DV/DV. ex. 2. II/ B/ 1

secretar Damian Visalon
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CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 aliniat (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) din
Codul Administrativ, aprobat prin O.u.G nr. 57/2019, se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al
comunei Daia Română din judeţul Alba, în ziua de 30.09.2019 ora 19,00 în sala de şedinţe a Primăriei
locale, cu următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI.

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei
Daia Română, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Daia Română în anul școlar
2019-2020
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019;
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 23.09.2019

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

PRIMAR,
HĂPRIAN VISARION
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INVITAŢIE
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 aliniat (1) lit. a) și
alin. (3) lit. a) din Codul Administrativ, aprobat prin O.u.G nr. 57/2019, dl consilier
______________________________ este invitat să participe la şedinţa ordinară a Consiliului
local al comunei Daia Română, care va avea loc în ziua de 30.09.2019 ora 19,00, în sala de
şedinţă a primăriei locale, care va avea următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei
Daia Română, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Daia Română în anul școlar
2019-2020;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
Raport compartiment de specialitate: secretar;
Aviz comisii de specialitate: - comisia de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al
comunei Daia Română
2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
Raport compartiment de specialitate: șef S.V.S.U.;
Aviz comisii de specialitate: - 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
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
Raport compartiment de specialitate: biroul buget – cintabilitate;
Aviz comisii de specialitate: - comisia de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze
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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;
4. Probleme curente.
În conformitate cu prevecerile:
art. 134 alin. (5), lit. „f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi, consilierii locali sunt
invitați să formuleze amendamente de fond sau de formă;
– art. 141 alin. (11) și (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
–

„Avizele întocmite de comisii
cuprind separat, cu motivarea necesară, atât
amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.
Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al unității administrativ-teritoriale
care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea
ordinii de zi”.
DAIA ROMÂNĂ 23.09.2019
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION
SECRETAR COMUNĂ
Damian Visalon
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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.09.2019
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi Damian Visalon - secretarul
comunei Daia Română, din judeţul Alba, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (4),
din Codul Administrativ, aprobat prin O.u.G nr. 57/2019 la afişarea la punctul de informare –
documentare al primăriei și pe adresa de web www.primariadaiaromana.ro a următoarelor
documente:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților

consiliului local al comunei Daia Română, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Daia
Română în anul școlar 2019-2020;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru

situații de urgență;

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local anul 2019;
- dispoziţia nr. 83/23.09.2019 emisă de primarul comunei Daia Română, privind convocarea
consiliului local în şedinţă ordinară în ziua de 30.09.2019, cu următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei
Daia Română, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Daia Română
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019;
4. Probleme curente.
DAIA ROMÂNĂ 23.09.2019
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon
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