
                              ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 3654 din 26.10.2016

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26.10.2016,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă  au participat  toţi  cei  11  consilieri   locali  în  funcţie.  Procesul-verbal  al  şedinţei
anterioare şi anume cea  din data de 26.09.2016, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  3544 din 17.10.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 3543 din 17.10.2016 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 3545 din 17.10.2016  al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  3546  din  17.10.2016 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.  3547  din  17.10.2016  al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 19 din 26.10.2016 privind  aprobarea contului de execuţie

bugetară pentru  trimestrul III al anului 2016,   la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 3549 din 17.10.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

- procesul-verbal  nr. 3165 din 15.09.2016;
- raportul  comun  nr. 3548 din 17.10.2016 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii 

publice;
- raportul  nr.  3550 din 17.10.2016  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  3551 din  17.10.2016  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-  raportul  nr.  3552  din  17.10.2016  al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 20 din 26.10.2016 privind  rectificarea Bugetului local, la
nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2016  , cu  11  voturi  „pentru”,  0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se  trece  la  discuţii  pe  tema  lucrărilor  de  canalizare  (dirigintele   de  şantier  ar  trebui  să
urmărească  şi  să  prezinte  situaţia  executării  lucrărilor),teren  de  sport  (  este  încă  o  problemă  cu
scurgerea apei de pe suprafaţa de joc, dată fiind amplasarea terenului), energie electrică la căminul
cultural  (având 3,80 iar  cele două centrale termice  funcţionând fiecare  cu câte 90 kw, instalaţia
electrică nu face faţă şi trebuie un transformator separat al cărui cost este de aproximativ 3 miliarde lei
vechi), cadastrare gratuită (în acest an se va încerca să se facă această lucrare pentru proprietarii din
două tarlale) iar în ceea ce priveşte situaţia lacului, trebuie să se  preia titlurile de proprietate de la
proprietarii  care  au înscrisă  suprafaţa  pe  titluri  şi  să se  meargă în  comisia  judeţeană pentru  a  se
modifica/radia suprafaţa de lac.

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

Consiliului local şi publicare pe  www.gheorghedojail.ro. 

                        Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,
                            Trifănescu Dănuţ                                                                    Praf Monica


