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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 27.11.2015,  în şedinţa ordinară 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
Curelea Ion.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de  22.10.2015, este  aprobat cu
unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 41 din 27.11.2015 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. 42 din 27.11.2015 privind  stabilirea impozitelor si

taxelor locale  pentru anul 2016,   la  nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  cu 10 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 43 din 27.11.2015 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.

La al patrulea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 44 din 27.11.2015 privind constatarea încetării
contractului  de  finanţare  nr.  1141/321/04.12.2013  aferent  proiectului  “Eficientizarea  activităţii
autorităţilor  administraţiei  publice  locale  din  Judeţul  Ialomiţa  prin  implementarea  unei  soluţii  e-
guvernare performante” – COD SMIS CSNR 48391,  cu 10 voturi  „pentru”,  0 „abţineri”   şi   0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La  ultimul  punct sunt  prezentate  Rapoartele  de  activitate  ale  primarului,  viceprimarului  şi
consilierilor locali pe anul 2014.

Alte  discuţii:  D-l  Rotaru:   drumul   spre  Crunţi  este  aproape  impracticabil;  d-l  primar:  Consiliul
Judeţean  are  în  vedere  reabilitarea  (pietruirea)  acestuia  în  anul  2016.  D-l  Fuerea:  ar  fi  o  problemă  cu
canalizarea pe strada Moşoiu. D-l primar: se va încerca introducerea ulterioară a unei coloane prin spatele
rândului de locuinţe. D-l Simoiu: cu brutăria ce s-a mai rezolvat. D-l primar: s-a discutat cu un avocat şi s-au
stabilit anumite termene. D-l Voinoiu: cu lacul se mai face ceva. D-l primar: se lucrează la cartea funciară şi se
va încerca o eventuală concesionare parţială, în măsura în care se va putea. D-l Fuerea: sesizează faptul că în
canalele de irigaţii s-au aruncat cantităţi mari de folie rezultată de la cultivarea terenurilor cu pepeni; a anunţat
mai  întâi  primarul  şi  consilierii  locali,  apoi  va  sesiza  autorităţile  judeţene.  D-l  Voinoiu:  pentru  Clubul
tineretului  este  bine  să  se  obţină   toate  avizele  necesare.  D-l  primar:  S-a  întocmit  documentaţia  pentru
suprafaţa de islaz în vederea emiterii ordinului prefectului.

Este  prezentată  şi  adresa  prin  care  se  solicită  avizul  conform  din  partea  ISJ  Ialomiţa,  pentru
funcţionarea Şcolii Gimnaziale Gh.Doja.

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. 

                      Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,
                    Slăniceanu Dragoş-Cătălin                                                         Praf Monica
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