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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 30.08.2012,  în sedinţa  ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  10 din   cei 11 consilieri locali în funcţie,  absentând motivat, domnul 
Rotaru Vasile-Marian.

 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 14.08.2012, este  aprobat cu 
unanimitate de voturi. Domnul primar propune ca pe ordinea de zi să se înceapă cu un punct 
nou,  şi  anume  introducerea  proiectului  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de 
şedinţă  în  perioada  SEPTEMBRIE  2012  -  NOIEMBRIE  2012.  Ordinea  de  zi  astfel 
modificată, este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 13 din 30.08.2012 privind alegerea 
domnului  Gogoţ  Clementin ca  preşedinte  de şedinţă  pentru  perioada   SEPTEMBRIE 
2012 - NOIEMBRIE 2012,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu 
sunt discuţii.

La  al  doilea  punct,   este   adoptată   Hotărârea nr.    14 din 30.08.2012 privind 
rectificarea  bugetului local,  modificarea  şi completarea listei de investiţii  precum şi  modificarea şi 
completarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul 
Ialomiţa,  pe anul  2012,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi   0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La  al  treilea  punct,   este  adoptată  Hotărârea nr.   15 din 30.08.2012 privind 
susţinerea programului  “Biblionet-lumea în biblioteca  mea”de către  Comuna Gheorghe Doja,  judeţul 
Ialomiţa, în calitate de co-partener, alături de Bibioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, cu 10 
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  patrulea  punct,   este  adoptată   Hotărârea nr. 16 din 30.08.2012 privind 
stabilirea datei pentru organizarea  evenimentului „Ziua comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  cu 
10 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. 
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                                 Simoiu Stelian                                                                                  Praf Monica
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