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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 21.01.2015,  în şedinţa 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 23.12.2014, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 21.01.2015   privind stabilirea

impozitelor si  taxelor locale pentru anul 2015,  la nivelul  comunei Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 1 „abţineri” (domnul Fuerea Sorin) şi  0 voturi „contra”. Nu
sunt discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 2 din 21.01.2015   privind aprobarea
propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2014, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 3 din 21.01.2015   privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2015, pentru familiile beneficiare de
ajutor social, 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.  4  din  21.01.2015  privind
acoperirea definitivă  din excedentul anului 2013, a deficitului secţiunii funcţionare a anului
2014, din cadrul bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr.  5 din 21.01.2015  privind  aprobarea structurii
organizatorice şi a statului 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.

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,
                         Rotaru Monica                                                              Praf Monica
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