
                          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 23.10.2012, 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 aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent ,,CONSTRUIRE PARC EOLIAN, 
TURN ANEMOMETRIC, STAŢIE TRANSFORMARE ŞI DRUMURI EXPLOATARE,,;

- RAPORTUL nr. 2288 din 24.09.2012 al informării şi consultării publicului  referitor la  aprobarea 
P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent   ,,CONSTRUIRE   PARC  EOLIAN,  TURN  ANEMOMETRIC,  STAŢIE 
TRANSFORMARE ŞI DRUMURI EXPLOATARE,,;

- expunerea de motive nr. 2291 din 24.09.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.   2290 din 24.09.2012 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr. 2313 din 24.09.2012 al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 2314 din 24.09.2012 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- procesul verbal nr. 2289 din 24.09.2012.
2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra 

drumului de  exploataţie agricolă 96/7,   aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa, în favoarea S.C.BODICONSTRUCT GRUP S.R.L ;

- solicitarea nr. 5 din 02.10.2012 a S.C.BODICONSTRUCT GRUP S.R.L. ,   înregistrată la Primăria 
comunei Gheorghe Doja sub nr. 2416 din 05.10.2012;

- expunerea de motive nr. 2463 din 11.10.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
             - raportul nr.  2462 din 11.10.2012  al  Compartimentului  cadastru;

 - raportul nr. 2464 din 11.10.2012 al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

 - raportul  nr. 2465 din 11.10.2012 al Comisiei juridice şi de diciplină.
3. 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;
- solicitarea   nr. 1058 din 04.10.2012 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe 

Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna SEPTEMBRIE  2012, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr. 2467 din 11.10.2012;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2466 din 11.10.2012 ;
   -  raportul nr.  2468 din 11.10.2012  al   comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr.  2469 din 11.10.2012  al  comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

4. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III al anului 
2012,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;



- expunerea de motive  nr.  2471 din 11.10.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 2470 din 11.10.2012 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 2472 din 11.10.2012 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr.  2473 din 11.10.2012 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
5. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra 

drumurilor  de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.;

- solicitarea nr.27 din 16.08.2012 a S.C. BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L. ,  înregistrată 
la Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 2488 din 11.10.2012;

- expunerea de motive nr. 2490 din 11.10.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
             - raportul nr.  2489 din 11.10.2012  al  Compartimentului  cadastru;

- raportul nr. 2491 din 11.10.2012 al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

  - raportul  nr. 2492 din 11.10.2012 al Comisiei juridice şi de diciplină.
(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. 31
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 12.10.2012


