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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 01.02.2016,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat 9 din  cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat doamna Rotaru Monica şi domnul
Rotaru Vasile-Marian. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 23.12.2015, este  aprobat cu unanimitate de
voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi, cu următoarele două completări: 
1. Proiect  de Hotărâre  privind  alegerea  unui  preşedinte  de  şedinţă  pentru  prezenta  şedinţă  întrucât  este  absent

domnul  Rotaru  Vasile-Marian  care  fusese  ales  ca  preşedinte  al  şedinţelor  pentru  perioada   decembrie  2015-
februarie 2016;

2. Proiect de Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

La primul  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 01.02.2016  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al   şedinţei
ordinară, desfăşurată  astăzi,  1 FEBRUARIE 2016,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 2 din 01.02.2016 privind   aprobarea propunerii privind evaluarea
performanţelor  profesionale  individuale ale  secretarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe anul  2015,   cu 9 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 3 din 01.02.2016  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local, pentru anul 2016, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa ,  cu
9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 4 din 01.02.2016 privind  organizarea structurii de specialitate cu
atribuţii  în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii  în cadrul Aparatului de specialitate
al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 5 din 01.02.2016  privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente
obligaţiilor de plată datorate  bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 6 din 01.02.2016 privind   organizarea reţelei şcolare   la nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2016- 2017,   cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.
Nu sunt discuţii.

La al şaptelea punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 7 din 01.02.2016  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 30.09.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016,  cu 9 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al optulea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 8 din 01.02.2016 privind  modificarea Hotărârii Consiliului local al
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 15 din 12.03.2015 privind   modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,   a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna  Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al nouălea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 9 din 01.02.2016  privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 16 din 12.03.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 20 din 20.06.2014, privind cofinanţarea obiectivului  de investiţii “Sistem de canalizare şi
tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu
sunt discuţii.

La al zecelea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 10 din 01.02.2016 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
2016,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al unsprezecelea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 11 din 01.02.2016  privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada MARTIE 2016- MAI 2016,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doisprezecelea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 12 din 01.02.2016 privind  transformarea unei funcţii publice
din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La ultimul punct sunt prezentate cele două rapoarte anuale, astfel:  RAPORTUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII
LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015 şi RAPORTUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015.

Nu sunt alte discuţii. 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,
                            Gogoţ Clementin                                                                            Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

