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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 30.03.2011,  ora 18,00, în sedinţa   ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  8 consilieri locali din cei 11 consilieri locali în funcţie, absentând 
nemotivat domnul Andrei Eduard Magdiel, Micu Valentin şi Voinoiu Cătălin Constantin La şedinţă 
participă  primarul,  secretarul,  inspectorul  contabilitate.  De  asemenea,  participă  domnul  Neagu 
Petru, cetăţean al comunei Gheorghe Doja. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din 
data de  17.02.2011,  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   organizarea  comisiei de evaluare  a 
ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice  de complexitate redusă,  prevăzute în 
Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2011, cu 8 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi 
„contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al doilea  punct,  este aprobată  hotărârea privind stabilirea modelului legitimaţiei 
pentru Primarul comunei Gheorghe Doja  şi a modelului legitimaţiilor consilierilor locali din  cadrul 
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, cu 8 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. 
Nu sunt discuţii.

La cel de-al treilea  punct,  este  aprobată hotărârea privind  aprobarea  contului anual de 
execuţie a bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2010, cu 8 
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Sunt prezentate următoarele rapoarte:Raportul anual de activitate privind  starea economică, 
socială şi de mediu a localităţii,  pe anul 2010, prezentat  de  primarul comunei Gheorghe Doja, 
Raportul  anual  privind  situaţia  gestionării  bunurilor  ce  aparţin  domeniului  public  şi  privat  al 
localităţii,  pe anul 2010, prezentat de  primarul comunei Gheorghe Doja, Raportul de activitate al 
viceprimarului  comunei  Gheorghe  Doja  pe anul  2010,  Rapoartele  de  activitate  ale  consilierilor 
locali pe anul 2010,  RAPORTUL  DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN 
ANUL 2010,   RAPORTUL   DE EVALUARE   A IMPLEMENTĂRII LEGII  NR. 544/2001 ÎN 
ANUL 2010 şi  Raportul   secretarului comunei privind activitatea de stare civilă pe anul 2010. 
Consilierii iau act de rapoartele prezentate şi sunt de acord cu conţinutul lor.

În încheiere  ia cuvântul domnul Neagu Petru: doreşte să transmită un mesaj consilierilor 
locali,  în sensul că nu este un adunător de semnături  de la cetăţeni.  A luat legătura cu domnul 
primar, apoi a făcut o adresă scrisă către acesta, la care a primit  răspuns, apoi a mai făcut o adresă 
către primar, din nou a primit răspuns; s-a adresat prefectului judeţului, apoi a făcut o altă adresă 
scrisă către primărie. A primit răspunsuri scrise de fiecare dată. 

Primarul: cetăţenii care au  înţeles rigorile legii în domeniul protecţiei mediului şi efortul 
nostru  în  ceea ce priveşte  toate  demersurile  pentru înfiinţarea  şi  organizarea corespunzătoare a 
serviciului  de  salubrizare,  ar  fi  nedreptăţiţi  comparativ  cu  cei  care  au  refuzat  încheierea  unor 
contracte  dar  nu  acceptă  nici  alternativa  taxei  speciale.  Domnul  Mihalcea  şi  doamna  Rotaru: 
cetăţenii nu au numai drepturi ci şi obligaţii.

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