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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 04.02.2014,  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 Voinoiu
Cătălin-Constantin.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 17.12.2013, este  aprobat
cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct,  este   adoptată   Hotărârea nr.  1 din 04.02.2014 privind  alegerea preşedintelui  de

şedinţă pentru  perioada  FEBRUARIE 2014 - APRILIE 2014.cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 2 din 04.02.2014 privind aprobarea propunerii  pentru
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 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, este  adoptată  Hotărârea nr. 3 din 04.02.2014 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 patrulea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 4 din 04.02.2014 privind aprobarea concesionării
prin  licitaţie publică  a  suprafeţei  de  1.336 m.p. teren intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii,
 aparţinând  domeniului  privat  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  în  vederea   construirii
imobilului  “Complex prestări-servicii şi comerţ”cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Toţi
consilierii  sunt  de acord  cu faptul  că  era  firesc  să  poată  fi  vândută suprafaţa  în  cauză  către  proprietarul
construcţiei fie aceasta şi nefinalizată, însă astfel cum arată secretarul comunei primează opinia Instituţiei
Prefectului şi ca atare, s-a procedat la varianta concesionării, ca după finalizarea construcţiei, terenul să poată
fi vândut proprietarului construcţiei, dacă acesta va mai solicita acest lucru.

 La al cincilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 5 din 04.02.2014 privind  aprobarea  Planului de
acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2014, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

 La al şaselea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 6 din 04.02.2014 privind aprobarea Bugetului local,
a Listei obiectivelor de investiţii şi a 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”. Domnul primar
explică toate intenţiile pe care le are în acest an pentru dezvoltarea localităţii, proiectele pe care le-a avut în
vedere la fundamentarea proiectului de buget, a listei de investiţii şi a planului anual al achiziţiilor publice. 

În încheiere, sunt prezentate cele două Rapoarte privind implementarea Legii nr. 52/2003, respectiv  a
Legii nr. 544/2001, în anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

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,
                   Grigore Mineţa                                                                                         Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

