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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 11.07.2013,  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 
Slăniceanu Dragoş-Cătălin.

 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 21.05.2013, este  aprobat cu 
unanimitate de voturi.   Ordinea de zi   este   aprobată cu unanimitate de voturi,  cu menţiunea că 
Proiectul de Hotărâre nr. 28 din  02.07 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de 
funcţii  ale aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, va fi 
supus dezbaterii într-o altă şedinţă, în termenul limită stabilit de O.U.G. nr.  din 26 iunie 2013 pentru 
stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de 
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea 
sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor şi anume în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a actului normativ susmenţionat (29 iunie 2013).

La  primul  punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.  24  din  11.07.2013   privind  alegerea 
preşedintelui  de  şedinţă  pentru   perioada   AUGUST  2013  –  OCTOMBRIE  2013, cu  10  voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  doilea   punct,   este   adoptată   Hotărârea nr.  25 din 11.07.2013  privind   decontarea 
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă  pe teritoriul comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La al treilea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 26 din 11.07.2013 privind aprobarea contului 
de execuţie bugetară pentru  trimestrul II al anului 2013, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 27 din 11.07.2013 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 2013, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 28 din 11.07.2013 privind privind aprobarea 
documentaţiei  şi  numirea  comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  în  vederea  atribuirii  contractului  de 
achiziţie  publică  de  “Pietruire  străzi  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”, cu  10  voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  şaselea  punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.  29  din  11.07.2013  privind  aprobarea 
 constituirii  dreptului de  servitute, cu titlu gratuit, de trecere continuă şi perpetuă, cu piciorul şi cu 
mijloace auto, asupra  terenului extravilan, aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, având categoria păşune, situat în tarlaua  89/9/2, în suprafaţă de 8536 m.p., cu nr. 
cadastral 20499, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice,   în favoarea S.C.Enel Distribuţie 
Dobrogea  S.A., 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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