
                        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 11.07.2013, ora  1400,  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 AUGUST 2013 – 
OCTOMBRIE 2013.

2.  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. 613 din 05.06.2013 şi 747 din 28.06.2013 ale Consiliului de administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile  MAI şi IUNIE 
2013, 

-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de 
iniţiator, înregistrată sub nr. 1274 din 02.07.2013 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1273 din 02.07.2013;
   -  raportul  nr.  1275 din  02.07.2013 al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 1276 din 02.07.2013 al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

3.  H O T Ă R Â R E   privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul II al anului 
2013,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

- expunerea de motive  nr.   1278 din 02.07.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 1277 din 02.07.2013 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 1279 din 02.07.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.   1280 din 02.07.2013 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 rectificarea  bugetului local, modificarea  şi completarea listei de 

investiţii precum  şi modificarea şi completarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice,  la nivelul 
comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013;

- expunerea de motive nr. 1282 din 02.07.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
            - procesul-verbal  nr. 1140 din 07.06.2013;

- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 1281 din 02.07.2013;



            - raportul  nr. 1283 din 02.07.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
            - raportul  nr.  1284 din 02.07.2013   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            -  raportul  nr.  1285 din 02.07.2013  al  comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului. 

5.  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 “Pietruire străzi în comuna Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa”;

- Expunerea de motive nr. 1287 din 02.07.2013   a Primarului comunei Gheorghe Doja,
             - Raportul nr. 1286 din 02.07.2013 al compartimentului Achiziţii publice;
             - Raportul nr. 1288 din 02.07.2013 al  Comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            - Raportul nr.  1289 din 02.07.2013  al  Comisiei juridice şi de disciplină,
            -  Raportul nr.  1290 din 02.07.2013  al  Comisiei pentru activităţi  social-culturale,  culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

6.  H O T Ă R Â R E   privind  aprobarea  constituirii  dreptului de  servitute, cu titlu gratuit, de 
trecere continuă şi perpetuă, cu piciorul şi cu mijloace auto, asupra  terenului extravilan, aparţinând 
domeniului  privat  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  având  categoria  păşune,  situat  în 
tarlaua  89/9/2, în suprafaţă de 8356 m.p., cu nr. cadastral 20499, pe toată durata existenţei capacităţilor 
energetice,  în favoarea S.C.Enel Distribuţie Dobrogea  S.A.;

-  solicitarea  nr.  222736/21.06.2013 a  S.C.  Enel  Distributie  Dobrogea   S.A,  înregistrată  la  Primăria 
comunei Gheorghe Doja sub nr. 1221 din 25.06.2013;

- expunerea de motive nr.  1292 din 02.07.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;
            - raportul nr.  1291 din 02.07.2013  al  Compartimentului  cadastru;

-  raportul  nr. 1293 din  02.07.2013 al  Comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 1294 din 02.07.2013 al Comisiei juridice şi de diciplină.

7. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii   ale  
aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

- nota de fundamentare nr. 1296 din 02.07.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
            - raportul  comun nr. 1295 din 02.07.2013   al compartimentelor de specialitate,
            - raportul nr. 1297 din 02.07.2013   al comisiei juridice şi de disciplină.

(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. 82
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 03.07.2013


