
                       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 31.01.2018, ora 13, 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

- expunerea de motive  nr. 3764 din 06.11.2017 a  primarului comunei Gheorghe Doja;

- raportul de specialitate nr. 3763 din 06.11.2017;

- procesul verbal nr. 3900 din 20.11.2017; 

- raportul  nr. 3765 din 06.11.2017al  comisiei juridice şi de disciplină.

2.  H  O  T  Ă  R  Â  R  E  privind  ,,REACTUALIZARE  PLAN  URBANISTIC  GENERAL  ŞI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,

-  Raportul  nr.  4196 din 13.12.2017 al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la  ,,REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA
JUDEŢUL IALOMIŢA,,;
Examinând:

-    proiectul  ,,REACTUALIZARE   PLAN  URBANISTIC  GENERAL ŞI  REGULAMENT  LOCAL DE
URBANISM  -  COMUNA GHEORGHE  DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE  BIROU  DE
ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA;

- expunerea de motive nr.  4198 din 13.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 4197 din 13.12.2017 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul  nr.  4199  din  13.12.2017  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 4200 din 13.12.2017 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- procesul verbal nr. 4201 din 13.12.2017.
3.  H O T Ă R Â R  E privind  aprobarea  Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul

Ialomiţa, pe anul 2018
- expunerea de motive nr. 4357 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4361 din 29.12.2017;
- raportul  comun  nr.  4356 din 29.12.2017  al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4358 din 29.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  4359 din 29.12.2017   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4360 din 29.12.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
4.  H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa, pe anul 2018
- expunerea de motive nr. 4363 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4367 din 29.12.2017;
- raportul  comun  nr.  4362 din 29.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4364 din 29.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;



- raportul  nr. 4365 din 29.12.2017  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

- raportul nr.  4366 din 29.12.2017 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

5.  H O T Ă R Â R  E  privind  organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2018- 2019

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în calitatea sa de iniţiator,
înregistrată sub nr. nr. 201 din 19.01.2018 ;
   -  raportul  nr.  200 din 19.01.2018 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 202 din 19.01.2018  al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr.  203 din 19.01.2018  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 pentru  aprobarea propunerii  privind  evaluarea  performanţelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

- expunerea de motive nr. 204 din 19.01.2018 a primarului comunei Gheorghe Doja,

- raportul nr. 205 din 19.01.2018 al comisiei juridice şi de disciplină,

- raportul nr. 206 din 19.01.2018 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

- raportul nr. 207 din 19.01.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

7.  H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2018,
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

- expunerea de motive nr.  209 din 19.01.2018    întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
-  raportul   nr.  208  din  19.01.2018     al  compartimentului  de  asistenţă  socială   din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  210 din 19.01.2018  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 privind aprobarea Regulamentului referitor la  închirierea/constituirea dreptului de

superficie  cu titlu  oneros  asupra unor terenuri   aparţinând  domeniului  privat  al  comunei  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa

- expunerea de motive nr. 4379 din 29.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;

- raportul comun  nr. 4378 din 29.12.2017 al viceprimarului şi compartimentului urbanism;

- raportul nr. 4380 din 29.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;

- raportul nr. 4381 din 29.12.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

9. Prezentarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol
10.  Prezentarea RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL

2017 şi a RAPORTULUI DE EVALUARE   A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017
(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. 64
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.01.2018


