
                  ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
              Nr. 2169  din  31.10.2013

 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 31.10.2013,  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  Fuerea Sorin.
 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 25.09.2013, este  aprobat cu unanimitate de voturi.

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi, cu următoarele modificări: se scoate de pe ordinea de zi proiectul de
Hotărâre   privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  2014,  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, urmând ca acesta să fie dezbătut într-o şedinţă următoare şi se introduce pe ordinea de zi, un nou punct şi anume
proiectul de Hotărâre privind  reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public  al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa.

La primul punct, sunt prezentate:
- Raportul nr.  1781 din 16.09.2013 al informării şi  consultării  publicului referitor la P.U.Z.  şi R.L.U. aferent   ,,

CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,;
-    cererea şi lucrarea  aferentă cu nr. 17 din 12.09.2013, înregistrată la Primăria comunei Gheorghe Doja,   cu nr.

1757 din  12.09.2013,  în  faza  de  P.U.Z.,  proiect  întocmit  de  S.C.  AMBIENTAL S.R.L.,  la  iniţiativa  beneficiarului  S.C
GHEORGHE DOJA  SOLAR PARK S.R.L.;

- expunerea de motive nr.  1783 din 16.09.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 1782 din 16.09.2013 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr. 1784 din 16.09.2013 al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 1785 din 16.09.2013 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- procesul verbal nr. 1786 din 16.09.2013.

  Este   adoptată   Hotărârea  nr.  35  din  31.10.2013  privind   aprobarea   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent  ,,
CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN
S.E.N.,,cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr.  1982 din 10.10.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  1981 din 10.10.2013 al compartimentului  contabilitate,
– raportul  nr. 1983 din 10.10.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
– raportul nr. 1984 din 10.10.2013 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 36 din 31.10.2013  privind   aprobarea contului de execuţie bugetară pentru
trimestrul III 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 treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 1987 din 10.10.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr. 1986 din 10.10.2013 ;

- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 1985 din 10.10.2013;

            -  raportul  nr.  1988  din  10.10.2013al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

  Este   adoptată   Hotărârea  nr.  37  din  31.10.2013  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 patrulea  punct,   se trece la  propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă. Singura propunere este  a
domnului Vlăsceanu Puiu, care îl propune pe domnul Rotaru Vasile-Marian. 
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 38 din 31.10.2013  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  perioada
NOIEMBRIE 2013 –IANUARIE 2014, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 1104 din 09.10.2013 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la

decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna SEPTEMBRIE  2013, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată

sub nr. 2074 din 22.10.2013 ;



   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2073 din 22.10.2013 ;
   -  raportul  nr.  2075 din  22.10.2013 al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2076 din 22.10.2013 al  comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 39 din 31.10.2013  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 şaselea  punct, sunt prezentate:
-  solicitarea nr. 1182 din 17.10.2013  a  Şcolii Gimnaziale - comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  înregistrată

 la Primăria comunei Gheorghe Doja,  sub nr. 2052 din 21.10.2013;
 -  expunerea de motive nr. 2078 din 22.10.2013 a Primarului comunei Gheorghe Doja;

             -  raportul comun nr. 2077 din 22.10.2013 al compartimentelor contabilitate şi resurse umane;

 -  raportul  nr.  2079  din  22.10.2013  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local;

 - raportul nr. 2080 din 22.10.2013 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul consiliului local;

 - raportul nr. 2081 din 22.10.2013 al comisiei  juridice şi de disciplină din cadrul consiliului local.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 40 din 31.10.2013  privind suplimentarea numărului personalului nedidactic din
cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La   punctul şapte, sunt prezentate:
- solicitarea nr.28 din 02.10.2013 a  S.C. BB CENTRALE FOTOVOLTAICE PROIECT 1 S.R.L.  ,  înregistrată la

Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 1976 din 10.10.2013;
- expunerea de motive nr. 2083 din 22.10.2013   a primarului comunei Gheorghe Doja;

             - raportul nr.  2082 din 22.10.2013  al  Compartimentului  cadastru;

-  raportul  nr.   2084 din  22.10.2013  al  Comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

  - raportul  nr.  2085 din 22.10.2013  al Comisiei juridice şi de diciplină.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 41 din 31.10.2013  privind  aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu
titlu gratuit, asupra   unei porţiuni din drumul   de exploataţie agricolă  De 13 şi asupra   drumului de exploataţie
agricolă De 53/2,  ambele aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.
BB CENTRALE FOTOVOLTAICE PROIECT 1 S.R.L.cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La   punctul opt, sunt prezentate:
-  nota de fundamentare nr.  2158 din 31.10.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

- raportul de specialitate  nr.  2157 din 31.10.2013; 

- raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator autorizat ANEVAR nr. 13348;

- raportul nr. 2159 din 31.10.2013 al comisiei juridice şi de disciplină; 

-  raportul  nr.  2160  din  31.10.2013  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

  Este   adoptată   Hotărârea  nr.  42  din  31.10.2013  privind  reactualizarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin
domeniului  public  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu
sunt discuţii.

Se trece la discuţii. Domnul primar prezintă situaţia Vilei de la Poiana Ţapului şi activitatea comisiei de inventariere a
fondului funciar.

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/

