
                      ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
        COMUNA GHEORGHE DOJA

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea  în  şedinţă  de îndată 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. (4),  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 20.06.2014, ora 10, se convoacă  în  şedinţă  de îndată,  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   Studiului de fezabilitate,   a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Sistem  de  canalizare  şi  tratare  ape  uzate  menajere  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”  precum  şi  a  altor  măsuri  necesare
implementării acestuia;

-         Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

-         Decizia Etapei de Încadrare nr. 201 din 18.06.2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;
-         Documentaţia de carte funciară pentru amplasamentul staţiei de epurare, tarlaua 96/11/4, parcela 2, suprafaţa 924 m.p., nr. cadastral

21352, pentru amplasamentul staţiei  de vacuum,  tarlaua 157, parcela 1, lotul nr. 2, suprafaţa 250 m.p., nr. cadastral 21343 şi pentru amplasamentul
rezervorului de vacuum, tarlaua 586/4, suprafaţa  64 m.p., nr. cadastral 21341;

-         Certificatul de urbanism nr. 5 din 04.03.2014; 
-         expunerea de motive nr.   1458 din  18.06.2014  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi   oportunitatea aprobării

Studiului de fezabilitate, a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

-         raportul de specialitate nr.  1457 din  18.06.2014 privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum
şi a altor măsuri necesare implementării acestuia, în cadrul Programului     naţional de dezvoltare locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc”;
          - raportul nr. 1459 din  18.06.2014  al comisiei juridice şi de disciplină;
          - raportul nr.  1460 din  18.06.2014  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism,

     - raportul nr.  1461 din  18.06.2014  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie, muncă şi  protecţie
socială, protecţia copilului.

2.  H O T Ă R Â R E  privind cofinanţarea obiectivului   de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”; 

-         expunerea de motive nr. 1463 din 18.06.2014   a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi   oportunitatea aprobării
 cofinanţării obiectivului  de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

-         raportul de specialitate nr. 1462 din 18.06.2014 privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării          cofinanţării obiectivului  de investiţii
“Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

-         raportul nr. 1464 din 18.06.2014  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 1465 din 18.06.2014  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism,
- raportul nr.  1466 din 18.06.2014 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. 532 din 11.06.2014  a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor

didactice, pentru luna mai  2014; 
-   expunerea de  motive   prezentată  de către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de iniţiator,  înregistrată  sub nr.  1468 din

18.06.2014;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1467 din 18.06.2014;
   - raportul nr. 1469 din 18.06.2014 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 1470 din 18.06.2014 al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie, muncă şi  protecţie
socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

(2) Iniţiatorul proiectului de hotărâre susmenţionat 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. 40
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 19.06.2014


