
                          ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea  în  şedinţă  ordinară  

  a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- necesitatea creării unui cadru tehnico-economic adecvat desfăşurării normale a activităţii Consiliului 

Local  precum şi necesitatea rezolvării intereselor comunităţii locale,
În temeiul art.  39 alin.  (1),  art.  68 alin.  (1)  şi  art.  115 alin.  (1)  lit.  a)  din Legea nr.  215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D  I  S  P  U  N  E:

    Art.1  – (1) În data de 03.02.2012, ora 1100, se convoacă  în  şedinţă ordinară,  Consiliul local al comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la sediul acestuia din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, având următoarea 
ordine de zi: 

1.H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  perioada  martie 2012 – mai  2012.
2.H O T Ă R Â R E privind  aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2011,  la 

nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
- expunerea de motive  nr.  213 din 25.01.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 212 din 25.01.2012  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 214 din 25.01.2012   al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 215 din 25.01.2012   al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul   nr. 216 din 25.01.2012  al secretarului comunei Gheorghe Doja.
3.H O T Ă R Â R E  privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2011;
- expunerea de motive nr.  217 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  218 din 25.01.2012 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 219 din 25.01.2012 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi  

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- raportul nr. 220 din 25.01.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

4.H O T Ă R Â R E  privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de 
locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

- solicitările nr. 153 din 19.01.2012 ;i 221 din 25.01.2012  ale Consiliului de administraţie al Şcolii Generale  
Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile decembrie 2011 şi ianuarie 2012, 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în calitatea sa de iniţiator,  
înregistrată sub nr.223 din 25.01.2012;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 222 din 25.01.2012;
   - raportul nr. 224 din 25.01.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

- raportul nr.  225 din 25.01.2012  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi 
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

5.H O T Ă R Â R E  privind  organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
- adresa nr. 14305 din 12.12.2011 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment Reţea Şcolară;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în calitatea sa de iniţiator,  

înregistrată sub nr. nr. 227 din 25.01.2012;
   -  raportul  nr. 226 din 25.01.2012 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 228 din 25.01.2012 al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr.  229 din 25.01.2012 al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi 
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

6.H O T Ă R Â R E  pentru   modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 29.08.2011 privind aprobarea 
Regulamentului local de implicare a publicului  în  elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului;

- adresa nr.  267 din 06.01.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 231 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;



- raportul nr.  230 din 25.01.2012 al  Secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
 -  raportul nr. 232 din 25.01.2012 al Comisiei juridice şi de disciplină.
7.H O T Ă R Â R E   privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2012, pentru 

familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja;
- expunerea de motive nr.  234 din 25.01.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
-  raportul   nr.233 din 25.01.2012 al  compartimentului  de  asistenţă  socială  şi  autoritate  tutelară  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.235 din 25.01.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
8.H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către  

Compartimentul de  Asistenţă Socială  2012 - 2017, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale  şi a Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului 
Asistenţă  Socială,  la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-expunerea de motive nr. 237 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 236 din 25.01.2012 al compartimentului de asistenţă socială;
- raportul nr.  238 din 25.01.2012 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  239 din 25.01.2012  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
- raportul nr.  240 din 25.01.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
9.H O T Ă R Â R E   privind  aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului  de achiziţie publică de  “Realizare zonă verde în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;
- Expunerea de motive nr. 242 din 25.01.2012  a Primarului comunei Gheorghe Doja,
- Raportul nr. 241 din 25.01.2012  al compartimentului Achiziţii publice;
- Raportul nr. 243 din 25.01.2012 al  Comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- Raportul nr.  244 din 25.01.2012 al  Comisiei juridice şi de disciplină,
- Raportul nr.  245 din 25.01.2012 al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
10.H O T Ă R Â R E   privind aprobarea   bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 

pe anul 2012 Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
- expunerea de motive nr.  247 din 25.01.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2861 din 30.12.2011,
- raportul   nr. 246 din 25.01.2012  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr.248 din 25.01.2012    al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr.  249 din 25.01.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  250 din 25.01.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi  

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
11.H O T Ă R Â R E   privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE  la nivelul 

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012;
- expunerea de motive nr.   nr. 252 din 25.01.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2862 din 30.12.2011,
- raportul   nr. 251 din 25.01.2012 al compartimentului  de specialitate,
- raportul  nr. 253 din 25.01.2012   al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr.  254 din 25.01.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  255 din 25.01.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi  

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
12.Prezentarea  RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2011 şi 

a RAPORTULUI  DE EVALUARE   A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2011.
13. Prezentarea  solicitării  formulată de domnul  Sorin Adrian Bucur  reprezentant al SC Bucur  & Buthion 

Fotovoltaic SRL.
(2) Iniţiatorul proiectelor de hotărâre susmenţionate este primarul comunei Gheorghe Doja.
    Art.2 - Secretarul comunei Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.

            Primar,                                                                               Avizat pentru legalitate
                      ION MIHAI                                                                                     Secretar,

                             PRAF MONICA
Nr. 27
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 26.01.2012


