
                        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 31.01.2013, ora 1000, 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 propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012;

- expunerea de motive nr.  127 din 22.01.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 128 din 22.01.2013  al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr.129 din 22.01.2013  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- raportul nr.  130 din 22.01.2013 al  comisiei  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
2. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 

2013, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja- expunerea de motive 
nr.  132 din 22.01.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;

- raportul  nr. 131 din 22.01.2013 al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,

- raportul  nr. 133 din 22.01.2013 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

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.  50 din 16.01.2013 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe 
Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna DECEMBRIE 2012, 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrată sub nr.135 din 22.01.2013  ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 134 din 22.01.2013 ;
   - raportul nr.  136 din 22.01.2013  al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr.  137 din 22.01.2013 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

- expunerea de motive  nr.139 din 22.01.2013  a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr.138 din 22.01.2013 ;



- raportul  nr. 140 din 22.01.2013  al  comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 141 din 22.01.2013  al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local.
   5.  H O T Ă R Â R E privind    organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, 

judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2013- 2014;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr. nr. 144 din 22.01.2013 ;
   -  raportul  nr.  143 din 22.01.2013 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 145 din 22.01.2013 al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr.  146 din 22.01.2013  al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

- avizul conform nr.  471 din 17.01.2013 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment 
Reţea Şcolară;

- avizul conform nr.  472 din 17.01.2013 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment 
Reţea Şcolară.

   6. H O T Ă R Â R E privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren 
217.3907  ha păşune,  teren ce aparţine domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  cererea  nr. 142 din 22.01.2013  a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja, 
- expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr.  148 din 22.01.2013;
   -  raportul comun  înregistrat sub nr.  147 din 22.01.2013;
   - raportul nr.  149 din 22.01.2013 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 150 din 22.01.2013 al  comisiei  juridice şi de diciplină, din cadrul  consiliului local.
7.  Prezentarea  RAPORTULUI  DE EVALUARE  A IMPLEMENTĂRII LEGII  NR. 52/2003 ÎN 

ANUL 2012 şi a RAPORTULUI DE EVALUARE   A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 
2012.

(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. 4
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 23.01.2013


