
                         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 19.08.2014, 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 Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2015;
- nota de fundamentare  nr. 1830 din 4.08.2014  întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 1829 din 4.08.2014 al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  1831 din 4.08.2014 al comisiei  juridice şi de disciplină.

2. H O T Ă R Â R E  privind  privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent ”CONSTRUCŢIE DEPOZIT
LEGUME FRUCTE”;

-  Raportul  nr.  1615  din  02.07.2014   al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent
”CONSTRUCŢIE DEPOZIT LEGUME FRUCTE”;

-  cererea şi lucrarea  aferentă  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent ”CONSTRUCŢIE DEPOZIT LEGUME FRUCTE”cu nr.
385/2014, înregistrate la Primăria comunei Gheorghe Doja,   cu nr. 1610 din 02.07.2014, în faza de P.U.Z., proiect întocmit de
BIROUL  DE  ARHITECTURĂ  MIŢURCĂ  GHEORGHE  VIOREL,  la  iniţiativa  beneficiarului  GHEORGHE  DOJA
COOPERATIVA AGRICOLĂ, 

- expunerea de motive nr.  1617 din 02.07.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  1616 din 02.07.2014 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr.  1618 din 02.07.2014   al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 1619 din 02.07.2014 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- procesul verbal nr. 1620 din 02.07.2014.
3.  H O T Ă R Â R E privind aprobarea noii  cote de contribuţie  proprie aferentă cheltuielilor eligibile  şi

neeligibile  în  sumă de 204.120,25  lei inclusiv TVA, pentru proiectul „REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA
GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA”,   din  cadrul   „Programului   naţional  de  îmbunătăţire  a  calităţii
mediului  prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“;

- prevederile Contractului de finanţare nerambursabilă nr. 605/N/27.09.2011 încheiat între Administraţia Fondului
pentru Mediu şi Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  adresa  nr.  200223/01.09.2014  a  Administraţiei  Fondului  pentru  Mediu  din  cadrul  Ministerului  Mediului  şi
Schimbărilor Climatice;

- expunerea de motive nr. 2082 din 10.09.2014 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

- raportul   comun nr. 2081 din 10.09.2014 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 

- raportul nr. 2083 din 10.09.2014  al comisiei juridice şi de disciplină;

-  raportul  nr.  2084  din  10.09.2014   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 aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea
atribuirii  contractului   de  achiziţie  publică  de  “Sistem  de  canalizare  şi  tratare  ape  uzate  menajere   în  comuna
Gheorghe Doja”;

- prevederile Contractului de finanţare pentru P.N.D.L. Subprogramul “Modernizarea satului românesc” Domeniul
realizare/extindere/reabilitare/modernizare  a  sistemelor  de  canalizare  şi  staţii  de  epurare  a  apelor  uzate  înregistrat  la
M.D.R.A.P. cu nr. 3746 din 10.07.2014 şi la UAT - Comuna Gheorghe Doja cu nr. 1696 din 14.07.2014;



                - Expunerea de motive nr.  2086 din 10.09.2014   a Primarului comunei Gheorghe Doja,

                - Raportul nr. 2085 din 10.09.2014  al compartimentului Achiziţii publice;

                - Raportul nr. 2087 din 10.09.2014   al  Comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

                - Raportul nr.   2088 din 10.09.2014   al  Comisiei juridice şi de disciplină,

                - Raportul nr.  2089 din 10.09.2014  al  Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

5. 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 2014;

- expunerea de motive nr. 2091 din 10.09.2014 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr.1854 din 06.08.2014;

- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr.2090 din 10.09.2014;

            -  raportul  nr.  2092  din  10.09.2014  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

6. H O T Ă R Â R E privind  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în
folosinţă  gratuită  către  „C.N.I.”  –S.A.,  pe  toată  durata  de  execuţie  a  obiectivului  de  investiţie  „Reabilitare,
modernizare  infrastructură  culturală  şi  dotare  aşezământ  cultural  comuna  Gheorghe  Doja”  în  cadrul
PROGRAMULUI  PRIORITAR  NAŢIONAL  PENTRU  CONSTRUIREA  DE  SEDII  PENTRU  AŞEZĂMINTE
CULTURALE  ÎN  LOCALITĂŢILE  UNDE  NU  EXISTĂ  ASEMENEA  INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU
REABILITAREA,  MODERNIZAREA,  DOTAREA  ŞI  FINALIZAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢIE  A
AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN –  OBIECTIVUL
REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE DIN MEDIUL RURAL.

-         expunerea  de  motive  nr.  2094  din  10.09.2014  a  Primarului  Comunei  Gh  Doja  privind  necesitatea  şi
oportunitatea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe
toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ
cultural din comuna Gheorghe Doja”  în cadrul Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte
culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea
lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

-         raportul  de  specialitate  nr.  2093  din  10.09.2014 al  viceprimarului  şi  al  compartimentului  urbanism  şi
amenajarea teritoriului  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei Gheorghe Doja,  privind necesitatea şi
oportunitatea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe
toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ
cultural din comuna Gheorghe Doja”  în cadrul Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte
culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea
lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

      - raportul nr. 2095 din 10.09.2014  al comisiei juridice şi de disciplină;

      - raportul nr. 2096 din 10.09.2014  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

7.  H  O  T  Ă  R  Â  R  E  privind  instrumentarea  Proiectului  „Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea
Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”
 -           expunerea de motive nr. 2098 din 10.09.2014   al primarului comunei Gheorghe Doja;

-          raportul  de  specialitate  nr.  2097  din  10.09.2014   al   viceprimarului  comunei  Gheorghe  Doja  şi  al
compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja, prin care se propune instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului Cultural Cămin
Cultural - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”;

-          raportul nr. 2099 din 10.09.2014   al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

8. Prezentarea  Raportului de audit nr. 1039 din 02.072014 al Camerei de Conturi Ialomiţa,   întocmit ca urmare
misiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2013.

(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. 83
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 11.09.2014        


