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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 16.03.2016,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat 10 din  cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat domnul
Slăniceanu  Dragoş-Cătălin.  Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de
01.02.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  prezentată este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul   punct,  este   adoptată   Hotărârea nr.  13  din  16.03.2016  privind  aprobarea

contului anual de  execuţie a bugetului local, 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 doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr.  14 din 16.03.2016 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 2016,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr.  15 din 16.03.2016  privind stabilirea
normativelor de cheltuieli lunare cu carburantul auto pentru autoturismul aflat în dotarea Consiliului
local al 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. 16 din 16.03.2016 privind  modalitatea
de  identificare  a  beneficiarilor  şi  modalitatea  de  soluţionare  a  situaţiilor  identificate  în  vederea
acordării tichetelor sociale pentru grădiniţă, precum şi procedura de acordare a acestora,   la nivelul
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. 17 din 16.03.2016 privind transformarea
unei  funcţii  publice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa ,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr.  18 din 16.03.2016 privind  aprobarea
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  în litigiile juridice  ale
Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja ,   cu 10 voturi „pentru”,
0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii,  pe tema semnalizării  rutiere,  a proiectului referitor la asfaltare, la baza
sportivă, casa de la Poiana Ţapului şi lacul Fundata. 

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,
                            Grigore Mineţa                                                                               Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

