
                        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 26.10.2016, 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  privind  aprobarea  contului  de  execuţie  bugetară  pentru
trimestrul III al anului 2016,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

- expunerea de motive nr.  3544 din 17.10.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 3543 din 17.10.2016 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 3545 din 17.10.2016  al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  3546  din  17.10.2016 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul  nr.  3547 din 17.10.2016 al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant  ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
2. H O T Ă R Â R E privind rectificarea Bugetului local, modificarea şi completarea

Listei  de  investiţii   şi  modificarea  şi  completarea  Programului   anual  al  achiziţiilor
publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2016

- expunerea de motive nr. 3549 din 17.10.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3165 din 15.09.2016;
- raportul  comun  nr. 3548 din 17.10.2016 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr.  3550 din 17.10.2016  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  3551 din 17.10.2016  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 3552 din 17.10.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
(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
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