
                          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  30.10.2014, 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 modificarea Anexei  la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la   trecerea
CĂMINULUI CULTURAL din domeniul  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat   al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe perioada derulării  investiţiei  „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ
cultural comuna Gheorghe  Doja”

-  expunerea de motive nr. 2477 din 21.10.2014    a  primarului comunei Gheorghe Doja;
-  raportul  nr. 2476 din 21.10.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 2478 din 21.10.2014  al comisiei juridice şi de disciplină; 
2. H O T Ă R Â R E  privind revocarea Hotărârii nr.  31 din 19.09.2014  referitoare la    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  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat 
Gheorghe Doja,   Comuna  Gheorghe Doja,  Judeţul  Ialomiţa”  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. 2480 din 21.10.2014   a Primarului Comunei Gh Doja; 
- raportul   nr.  2479 din 21.10.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
 - raportul nr. 2481 din 21.10.2014 al comisiei juridice şi de disciplină;
3.  H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei  Publice  prin

Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  a  amplasamentului   şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării
obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat  Gheorghe  Doja,  Comuna 
Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”

- expunerea de motive nr. 2483 din 21.10.2014  a Primarului comunei Gheorghe Doja privind  necesitatea şi oportunitatea
adoptării  unei Hotărâri privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională
de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  a  amplasamentului   şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării  obiectivului  de  investiţii
 „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja,
Judeţul  Ialomiţa”;
            -  raportul  de specialitate  nr.  2482 din 21.10.2014 al  viceprimarului  şi  al  compartimentului  urbanism şi  amenajarea
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, privind necesitatea şi oportunitateainiţierii
proiectului de hotărâre pentru  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională
de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  a  amplasamentului   şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării  obiectivului  de  investiţii
 „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;

- raportul nr. 2484 din 21.10.2014 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  2485 din 21.10.2014 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,



muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
4. 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   a 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,

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. 2487 din 21.10.2014 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
            - procesul-verbal  nr. 2316 din 03.10.2014;

- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 2486 din 21.10.2014;
            - raportul  nr. 2488 din 21.10.2014al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism,

6.  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. 1034 din 08.10.2014  a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la
decontarea navetei cadrelor didactice, pentru luna SEPTEMBRIE  2014; 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub
nr. 2490 din 21.10.2014;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2489 din 21.10.2014;
   - raportul nr. 2491 din 21.10.2014 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2492 din 21.10.2014 al  comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local;

7. H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III al anului 2014, 
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

- expunerea de motive nr.2494 din 21.10.2014  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 2493 din 21.10.2014 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 2495 din 21.10.2014  al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 2496 din 21.10.2014   al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
8.  H O T Ă R Â R E  privind  aprobarea  Strategiei  de Dezvoltare  Locală a comunei  Gheorghe Doja,  judeţul

Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020
- nota de fundamentare  nr. 2005 din 02.09.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  2004 din 02.09.2014 al  secretarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 2006 din 02.09.2014 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- raportul nr.  2007 din 02.09.2014 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
- raportul  nr.  2008  din  02.09.2014  al  Comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- procesul-verbal nr.  2009 din 02.09.2014.
(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. 87
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.10.2014       


