
                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
              Nr.  3167 din  19.12.2012

 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 19.12.2012,  în sedinţa  de îndată  a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi  cei 11 consilieri locali în funcţie.
 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de  29.11.2012, este 

aprobat cu unanimitate de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.
La  primul  punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.  32  din  19.12.2012    privind 

rectificarea  bugetului  local,  modificarea   listei  de  investiţii  precum   şi  modificarea 
Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul 
Ialomiţa, pe anul 2012, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La  al  doilea   punct,   este  adoptată  Hotărârea nr.   33 din 19.12.2012   privind 
aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul  IV al anului 2012,   la  nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi 
„contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  treilea  punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.   34 din  19.12.2012   privind 
stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  2013,  la  nivelul  comunei  Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La  al patrulea   punct,  este  adoptată  Hotărârea nr.  35 din 19.12.2012   privind 
asigurarea  şi  susţinerea  suplimentării  cu  suma  de  120.909,47   lei  inclusiv  TVA,   a 
contribuţiei financiare pentru proiectul  „REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA 
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,  din cadrul   „Programului   naţional de 
îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“, cu 11 voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al cincilea  punct,   este  adoptată  Hotărârea nr.   36 din 19.12.2012   privind 
aprobarea  P.U.Z.  şi   R.L.U. aferent  ,,CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STAŢIE 
TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA SISTEMUL ENERGETIC 
NAŢIONAL,,, 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,
                  Rotaru Monica                                                                               Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

