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 MINUTĂ
Încheiată astăzi,19.04.2011,  în sedinţa   ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La  şedinţă  au  participat   toţi  cei  11  consilieri  locali  în  funcţie,  primarul  şi  secretarul 
comunei.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 30.03.2011,  prezentat de 
către secretar, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  Domnul primar  prezintă  ordinea de zi care 
este aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct,  este aprobată hotărârea privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada mai-iulie 2011,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al doilea  punct,  este aprobată  hotărârea privind revocarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr.  30 din 26.08.2010 privind aprobarea contractării 
împrumutului  din  veniturile  din  privatizare  înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei 
Statului în valoare de 299.734  lei, cu11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La cel  de-al  treilea   punct,   este  aprobată hotărârea privind    acordarea  ajutoarelor   de 
urgenţă   familiilor  sau  persoanelor  singure,  la  nivelul  comunei  GHEORGHE  DOJA,  judeţul 
IALOMIŢA, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al  patrulea  punct,  este  aprobată hotărârea privind   decontarea cheltuielilor de 
transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al  cincilea  punct,  este  aprobată hotărârea privind    PLANULUI  LOCAL DE 
ACŢIUNE  PENTRU  ZONE  DECLARATE  VULNERABILE  LA  NITRAŢI  DIN  SURSE 
AGRICOLE, la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA, cu 11 voturi „pentru”, 0 
„abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Pentru care am încheiat prezenta, care va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului local şi publicare pe  www.gheorghedojail.ro. .

                                         
          Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
               Simoiu Stelian                                                                                 Praf Monica
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