
                       ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
              Nr. 468 din 13.02.2015

 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 13.02.2015,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri locali în funcţie, precum şi Directorul Şcolii
Gimnaziale Gheorghe Doja, domnul Tudorie Petre.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi
anume cea  din data de 21.01.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 6 din 13.02.2015   privind alegerea

preşedintelui de şedinţă pentru  perioada MARTIE 2015 - MAI 2015, cu 11 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  doilea   punct,   este   adoptată   Hotărârea  nr.  7  din  13.02.2015  privind
organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa  pentru anul
şcolar 2015- 2016, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  treilea   punct,  este   adoptată   Hotărârea  nr.  8  din  13.02.2015  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  patrulea  punct, este   adoptată   Hotărârea  nr.  9  din  13.02.2015  privind
aprobarea  Raportului  de  evaluare  şi  vânzarea  terenului  situat  în  comuna  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa, strada Cofetăriei, nr. 46 A  către domnul Eftimescu Aurel-Ionel, cu 11 voturi
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  cincilea  punct,  este   adoptată  Hotărârea  nr.  10  din  13.02.2015  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 2015, cu 11
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  şaselea  punct,  este   adoptată  Hotărârea  nr.  11  din  13.02.2015  privind
cofinanţarea proiectului  „Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe
Doja,  judeţul  Ialomiţa”  la  nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa, cu 11 voturi
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  şaptelea   punct,   sunt  prezentate RAPOARTELE  DE  EVALUARE  A
IMPLEMENTĂRII  LEGII  NR.  52/2003  ÎN  ANUL  2014  ŞI   DE  EVALUARE  A
IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2014.  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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