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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 23.10.2012,  în sedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  9 din  cei 11 consilieri locali în funcţie, absentând motivat, 
doamna Grigore Mineţa şi domnul Rotaru Vasile Marian.

 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi  anume cea  din data de  28.09.2012, este 
aprobat cu unanimitate de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 20 din 23.10.2012 privind  aprobarea 
P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent  ,,CONSTRUIRE  PARC  EOLIAN,  TURN  ANEMOMETRIC, 
STAŢIE  TRANSFORMARE  ŞI  DRUMURI  EXPLOATARE,,, cu  9  voturi  „pentru”,  0 
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 21 din 23.10.2012 privind aprobarea 
constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra  drumului de exploataţie 
agricolă 96/7,  aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
în favoarea S.C.BODICONSTRUCT GRUP S.R.L, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  treilea  punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.  22  din  23.10.2012  privind 
decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe 
teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La   al  patrulea  punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.  23  din  23.10.2012  privind 
aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul  III  al anului 2012,   la  nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi 
„contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  cincilea punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.  24  din  23.10.2012  privind 
aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra  unor porţiuni din 
drumurile   de  exploataţie  agricolă  De  5  şi  De  53/4,  aparţinând  domeniului  public  al 
comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  în  favoarea  S.C.BUCUR  &  BUTHION 
FOTOVOLTAIC S.R.L., cu 9 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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