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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 19.09.2014,  în şedinţa 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 17.07.2014, este  aprobat cu unanimitate de
voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 25 din 19.09.2014  privind alegerea domnului Gogoţ Clementin,

preşedinte de şedinţă pentru  perioada  SEPTEMBRIE 2014 - NOIEMBRIE 2014,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi
0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 26 din 19.09.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pentru anul  2015,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 27 din 19.09.2014 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U.  aferent
”CONSTRUCŢIE DEPOZIT LEGUME FRUCTE”,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al patrulea punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 28 din 19.09.2014 privind aprobarea noii cote de contribuţie
proprie  aferentă  cheltuielilor  eligibile  şi  neeligibile   în  sumă  de  204.120,25  lei  inclusiv  TVA,  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 10 voturi
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al  cincilea  punct,   este  adoptată  Hotărârea nr.  29 din 19.09.2014 privind  aprobarea documentaţiei  şi
numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului   de achiziţie publică de “Sistem de canalizare
şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja”,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu
sunt discuţii.

La al  şaselea   punct,  este   adoptată   Hotărârea nr.  30 din 19.09.2014 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 2014,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaptelea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 31 din 19.09.2014 privind aprobarea transmiterii  imobilului
şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a
obiectivului  de  investiţie  „Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat 
Gheorghe Doja,  Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”  în cadrul PROGRAMULUI PRIORITAR NAŢIONAL
PENTRU  CONSTRUIREA DE SEDII  PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN  LOCALITĂŢILE  UNDE  NU
EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI
FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN
MEDIUL RURAL ŞI  MIC URBAN –  OBIECTIVUL REABILITAREA,  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
CULTURALE  DIN MEDIUL RURAL,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al optulea  punct, se amână adoptarea hotărârii până la completarea documentaţiei.

La al nouălea punct este prezentat  Raportul  de audit nr. 1039 din 02.072014 al Camerei de Conturi Ialomiţa,
 întocmit ca urmare misiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2013.

Se trece la discuţii.Domnul primar aduce la  cunoştinţa  consilierilor  locali  demersurile  pe care  le  întreprinde la
nivelul comisiei locale de fond funciar, cu sprijinul comisiei judeţene şi a unei comisii comune constituite special,  pentru a se
putea trece la  punerea în posesie a terenului pe care cetăţenii cu domiciliul în comuna Gheorghe Doja, îl deţin pe raza
administrativ-teritorială  a comunei Poseşti, judeţul Prahova.

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,
                        Gogoţ Clementin                                                         Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

