
                          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 01.02.2016, ora 10, 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 pentru aprobarea propunerii  privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

- expunerea de motive nr. 156 din 21.01.2016 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  157 din 21.01.2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 158 din 21.01.2016 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
-  raportul  nr.  159  din  21.01.2016 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 2016, pentru familiile

beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
- expunerea de motive nr.  161 din 21.01.2016   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  160 din 21.01.2016   al compartimentului  de asistenţă socială  din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  162 din 21.01.2016 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 organizarea structurii de specialitate cu atribuţii  în domeniul urbanismului, amenajării

teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa

-  adresa nr.  300 din 14.01.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 164 din 21.01.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  de  specialitate  nr.  163  din  21.01.2016  al  viceprimarului  comunei  şi  Compartimentului  “Urbanism  şi

amenajarea teritoriului”;
- raportul nr. 165 din 21.01.2016 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  acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate bugetului local al

Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
- expunerea de motive  nr. 4624 din 30.12.2015 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr.  4623 din 30.12.2015;
- procesul verbal nr. 4626 din 30.12.2015; 
- raportul  nr.  4625 din 30.12.2015 al  comisiei juridice şi de disciplină.
5. H O T Ă R Â R E privind organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa pentru

anul şcolar 2016- 2017
- avizul conform nr.  132 din 11.01.2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  133 din 11.01.2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată

sub nr. nr. 167 din 21.01.2016;
   -  raportul  nr.  166 din 21.01.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 168 din 21.01.2016 al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr. 169 din 21.01.2016 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

6. H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 30.09.2015
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016

- adresa nr. 4055 din 23.11.2015 transmisă A.N.F.P. Bucureşti;
-  nota de fundamentare    4026 din 20.11.2015 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja;



- raportul nr. 4025 din 20.11.2015 al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gheorghe Doja;

- raportul  nr.  4027 din 20.11.2015 al comisiei  juridice şi de disciplină.
7. H O T Ă R Â R E pentru  modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu

nr. 15 din 12.03.2015 privind  modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 19
din 20.06.2014, 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

-          adresa  nr.  1584  din  11.01.2016  a  Direcţiei  Generale  Dezvoltare  Regională  şi  Infrastructură  din  cadrul
M.D.R.A.P.;

-          expunerea de motive nr.  171 din 21.01.2016a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-          raportul de specialitate nr.  170 din 21.01.2016;
-          raportul nr. 172 din 21.01.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 173 din 21.01.2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  174 din 21.01.2016  al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
8. H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu

nr. 16 din 12.03.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 20 din
20.06.2014, privind cofinanţarea obiectivului  de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

-         adresa  nr.  1584  din  11.01.2016  a  Direcţiei  Generale  Dezvoltare  Regională  şi  Infrastructură  din  cadrul
M.D.R.A.P.;

-         expunerea de motive nr. 176 din 21.01.2016 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr. 175 din 21.01.2016;
-         raportul nr. 177 din 21.01.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 178 din 21.01.2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   179 din 21.01.2016 al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
9. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului anual al

achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2016
- expunerea de motive nr. 4630 din 30.12.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  4634 din 30.12.2015,
- raportul  comun  nr.  4629 din 30.12.2015  al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice,
- raportul  nr. 4631 din 30.12.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  4632  din  30.12.2015 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  4633 din 30.12.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
10. H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie 2016-mai 2016.
11. Prezentarea  RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015 şi  a

RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015.
(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. 2
Emisă  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.01.2016


