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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 31.03.2014,  în sedinţa ordinară  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 04.02.2014, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 7 din 31.03.2014 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 doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 8 din 04.02.2014 privind organizarea reţelei şcolare la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2014- 2015, cu 11 voturi „pentru”, 0
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 9 din 04.02.2014 privind   modificarea anexei nr. 2
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 30 din 25.07.2013 prin care s-a aprobat structura
organizatorică şi statul de funcţii  ale aparatului de specialitate al primarului 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. 10 din 04.02.2014 privind aprobarea contului
anual de execuţie a bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013, cu 11
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 

La al cincilea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 11 din 04.02.2014 privind   aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 12 din 04.02.2014 privind  aprobarea modificării şi
completării Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa,  cu 11 voturi
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La punctul şapte, este  adoptată  Hotărârea nr. 13 din 04.02.2014 privind actualizarea PLANULUI
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe
anul 2014,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

 La  punctul opt, este  adoptată  Hotărârea nr.  14 din 04.02.2014 privind aprobarea criteriilor şi
punctajelor aferente acestora necesare atribuirii terenurilor aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ
-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi a  criteriilor  suplimentare, în
vederea atribuirii terenurilor disponibile,   conform Legii nr. 15/2003, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0
voturi „contra”. 

La punctele 9 şi 10 din ordinea de zi sunt prezentate următoarele rapoarte anuale: Raportul anual de
activitate  privind starea economică, socială şi de mediu  a localităţii şi  Raportul  anual de activitate  privind
situaţia  gestionării  bunurilor  ce  aparţin  domeniului  public  şi  privat  al  localităţii,   pe  anul  2013,  de  către
Primarul comunei Gheorghe Doja,  respectiv Rapoartele de activitate pe anul 2013, de către Viceprimarul
Comunei Gheorghe Doja şi de către Consilierii locali.

Se  trece  la  discuţii  pe  tema  unei  pieţe  de  pepeni,  finalizarea  bazei  sportive  multifuncţionale,
continuarea lucrărilor la “zona verde”.

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/

