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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 30.10.2014,  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 Voinoiu Cătălin-
Constantin. La şedinţă este prezent şi  domnul Tudorie Petre, Director al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja. Procesul-verbal
al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 19.09.2014, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 32 din 30.10.2014   privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 

27 din 15.06.2011 referitoare la  trecerea  CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat   al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe perioada derulării   investiţiei
„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi
0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 33 din 30.10.2014  privind  revocarea Hotărârii nr.  31 din
19.09.2014  referitoare la    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
AŞEZĂMINTELE 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 treilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr.  34 din 30.10.2014     privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului
şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării  obiectivului  de  investiţii  „Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea
Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja,Comuna  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.  35 din 30.10.2014   privind   instrumentarea Proiectului
„Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat  Gheorghe  Doja,  Comuna 
Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 36 din 30.10.2014   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 şaselea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 37 din 30.10.2014   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 şaptelea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 38 din 30.10.2014  privind   aprobarea contului de execuţie
bugetară  pentru  trimestrul  III  al  anului  2014,  la   nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  cu 10 voturi
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al  optulea  punct,  este  adoptată   Hotărârea nr.  39 din 30.10.2014    privind aprobarea  Strategiei  de
Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020, cu 10 voturi „pentru”, 0
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii.Este prezentat proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului
de funcţii ale  aparatului  de specialitate al  primarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  proiect  care va fi
transmis ANFP Bucuresti pentru avizare.

Se ia în discuţie aspectul afişării  unor materiale electorale pe stâlpii de energie electrică.
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/

