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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 29.05.2014,  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 31.03.2014, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 15 din 29.05.2014  privind alegerea preşedintelui de

şedinţă pentru  perioada  mai 2014 - iulie 2014,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu
sunt discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr.  16 din 29.05.2014 privind decontarea cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul 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. 17 din 29.05.2014 privind aprobarea contului de
execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2014,  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. 18 din 29.05.2014 privind aprobarea concesionării
prin  licitaţie publică  a  unui număr de 5 loturi de teren intravilan (loturile nr. 41, 54, 35, 38, 43), în suprafaţă 
totală de 5.004 m.p.,   aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, în  vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 

Se trece la discuţii pe tema bazei sportive care trebuie finalizată, a inventarierii suprafeţelor de teren, a
situaţiei suprafeţelor  de păşune.

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,
               Voinoiu Cătălin-Constantin                                                                               Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

