
                       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 16.12.2011, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  perioada  decembrie 2011- februarie 2012.
2.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;
- solicitările  nr. 1049 din 17.11.2011 şi 1093 din 23.11.2011 ale Consiliului de administraţie al Şcolii Generale Gheorghe Doja 

cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile octombrie şi noiembrie 2011, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub  

nr.2661 din 07.12.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2660 din 07.12.2011;
   - raportul nr. 2662 din 07.12.2011  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

- raportul nr. 2663 din 07.12.2011 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

3.H O T Ă R Â R E privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  25 din  
15.06.2011  pentru  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012;

- expunerea de motive  nr.  2658 din 07.12.2011 a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. 2657 din 07.12.2011,
- procesul verbal nr.  2362 din 31.10.2011, 
- raportul  nr. 2659 din 07.12.2011 al  comisiei juridice şi de disciplină.
4.H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2012;
- adresa nr. 1861 din 29.08.2011 prin care primarul comunei Gheorghe Doja a transmis ANFP Bucureşti, proiectul de hotărâre 

nr. 34 din 29.08.2011;
- nota de fundamentare  nr.  1860 din 29.08.2011 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  nr.  1859 din 29.08.2011  al  compartimentului  resurse  umane  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului 

comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  2656 din 07.12.2011 al comisiei juridice  şi de disciplină.
5.H O T Ă R Â R E  privind  aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii  ale  aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2012;
- adresa nr. 19835 din 18.11.2011 a Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
- adresa nr. 353489 din 11.11.2011 a D.G.S.P.B. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,
- adresa nr. 115079 din 02.12.2011 a  D.G.F.P. Ialomiţa,
- nota de fundamentare nr.2665 din 07.12.2011  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun nr. 2664 din 07.12.2011 al compartimentelor de specialitate,
- raportul nr. 2666 din 07.12.2011 al comisiei juridice şi de disciplină.
6.H O T Ă R Â R E privind  rectificarea  bugetului  local  şi  modificarea   listei  de investiţii  şi  a Programului  Anual al 

Achiziţiilor  Publice,  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2011;
- adresa nr. 207175 din 10.10.2011 a D.G.F.P. Ialomiţa;
- adresa nr  208405 din 25.11.2011 a D.G.F.P. Ialomiţa;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 2668 din 07.12.2011 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  2420 din 07.11.2011;
- raportul  comun  nr. 2667 din 07.12.2011;
- raportul  nr. 2669 din 07.12.2011 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 2670 din 07.12.2011 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 2671 din 07.12.2011 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi  

protecţie socială, protecţia copilului.
(2) Iniţiatorul proiectelor de hotărâre susmenţionate 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. 246
Emisă la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 08.12.2011


