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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 22.10.2015,  în şedinţa de îndată  a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  10 consilieri din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat   domnul
Slăniceanu Dragoş-Cătălin.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 30.09.2015, este
aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 36 din 22.10.2015 privind  alegerea preşedintelui

de şedinţă, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 37 din 22.10.2015 privind  aprobarea tipului,

numărului şi cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din
comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pentru  anul  şcolar  2015-2016,  cu  10  voturi  „pentru”,  0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 38 din 22.10.2015 privind aprobarea contului de
execuţie  bugetară pentru trimestrul  III al  anului  2015,  la  nivelul  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.  39  din  22.10.2015  privind  actualizarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al comunei 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.  40  din  22.10.2015  privind   rectificarea
Bugetului  local,  modificarea  şi  completarea  Listei  de  investiţii  şi  modificarea  şi  completarea
Programului anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul
2015, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Alte discuţii: recepţia la terminarea lucrărilor pentru proiectul „modernizare teren de sport”,
lucrările  ce  urmează a se edifica  la  cabina foraj,  platformă parcare cu canalizare  pluvială la  baza
sportivă din centrul localităţii.

Şedinţa este declarată închisă.
Pentru  care  am  încheiat  prezenta,  care  va  fi  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul

Consiliului local şi publicare pe  www.gheorghedojail.ro. 
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