
                          ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                Nr.  1363 din 15.06.2011  

 MINUTĂ
Încheiată astăzi,15.06.2011,  în sedinţa  deîndată a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă  au participat  10 din  cei  11 consilieri  locali  în  funcţie,  primarul  şi  secretarul 
comunei,  absentând motivat  domnul   consilier  local  Simoiu Stelian.  Procesul-verbal  al  şedinţei 
anterioare şi  anume cea  din data  de  16.05.2011,  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  privind  stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2012 cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel  de-al  doilea  punct,   este  aprobată   hotărârea privind  decontarea  cheltuielilor  de 
transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, cu10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  cel  de-al  treilea   punct,   este  aprobată hotărârea privind  trecerea  CĂMINULUI 
CULTURAL  din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în  domeniul  privat 
al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe  perioada  derulării   investiţiei   „Reabilitare, 
modernizare  şi  dotare  aşezământ  cultural  comuna  Gheorghe   Doja” cu  10  voturi  „pentru”,  0 
„abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al  patrulea  punct,  este  aprobată hotărârea privind  reactualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului  public  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa   cu 10 
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al  cincilea  punct,  este aprobată hotărârea privind  necesitatea,  oportunitatea şi 
aprobarea  investiţiei  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ cultural 
comuna  Gheorghe  Doja”  în  cadrul  PROGRAMULUI  PRIORITAR  NAŢIONAL  PENTRU 
CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE 
NU  EXISTĂ  ASEMENEA  INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA,  DOTAREA  ŞI  FINALIZAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢIE  A 
AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN 
– OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE DIN 
MEDIUL RURAL   cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al şaselea  punct,  este aprobată hotărârea privind   depunerea DECLARAŢIEI DE 
ELIGIBILITATE   pentru  păşunea  comunală   la  A.P.I.A.  Ialomiţa;  cu  10  voturi  „pentru”,  0 
„abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al şaptelea punct este prezentată NOTA DE INSPECŢIE  nr. 9155 din 08.06.2011 
a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa

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,
               Micu Valentin                                                                                 Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

