
                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
              Nr. 1854  din  23.09.2013

 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 23.09.2013,  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  Rotaru Vasile-Marian.
 Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare şi  anume cea  din data de 25.07.2013, este  aprobat cu unanimitate de voturi.

Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.
La primul punct, sunt prezentate:
 -  nota de fundamentare  nr. 1626  din 26.08.2013 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 1625 din 26.08.2013 al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 1627 din 26.08.2013 al comisiei  juridice şi de disciplină,
– Avizul ANFP Bucureşti.

  Este  adoptată  Hotărârea nr. 31 din 23.09.2013  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2014, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 1742 din 12.09.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr. 1528 din 05.08.2013;
- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 1741 din 12.09.2013;

            - raportul  nr. 1743 din 12.09.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
            - raportul  nr. 1744 din 12.09.2013 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism,
            - raportul nr. 1745 din 12.09.2013 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi familie, muncă
şi protecţie socială, protecţia copilului.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 32 din 23.09.2013  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 treilea  punct, sunt prezentate:
- nota de fundamentare  nr. 1747  din 12.09.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

- raportul  comun   nr.1746  din 12.09.2013   prezentat  de către comisia de inventariere şi compartimentele urbanism şi
cadastru,

- raportul nr. 1748  din 12.09.2013 al  comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 33 din 23.09.2013  privind   completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011
privind însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi
0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 232524  din 10.09.2013 a S.C. Enel Distributie Dobrogea  S.A, înregistrată la Primăria comunei Gheorghe

Doja sub nr. 1740 din 12.09.2013;
- solicitarea nr.  18 din 10.09.2013 a S.C. BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC  S.R.L., înregistrată la Primăria comunei

Gheorghe Doja sub nr. 1731  din 11.09.2013;
- expunerea de motive nr. 1752 din 12.09.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;

              - raportul nr.  1751 din 12.09.2013  al  Compartimentului  cadastru;
- raportul nr. 1753 din 12.09.2013  al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 1754 din 12.09.2013 al Comisiei juridice şi de diciplină.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 34 din 23.09.2013  privind aprobarea  constituirii  dreptului de uz şi servitute de trecere, cu
titlu gratuit, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice, asupra  unei porţiuni de  31 m.p. din drumul  de exploataţie agricolă
De 53/4, aparţinând domeniului  public   al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi asupra suprafeţei de 20   m.p. din tarlaua
PDP 54, aparţinând domeniului  privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,    în favoarea  S.C.Enel Distribuţie Dobrogea
 S.A. , cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii referitoare la  organizarea Zilei  comunei, la deplasarea în Belgia a echipei de dansuri populare,  la
diverse alte probleme din plan local.

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,
                      Curelea Ion                                                                                   Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

