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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 02.09.2016,  în şedinţa de îndată 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 29.07.2016, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 11 din 02.09.2016 privind  alegerea

preşedintelui de şedinţă pentru perioada SEPTEMBRIE 2016- NOIEMBRIE 2016 , cu 11
voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  doilea   punct,  este   adoptată   Hotărârea  nr.  12  din  02.09.2016  privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în Consiliul 
de administraţie al  Şcolii  Gimnaziale  din comuna  Gheorghe Doja,   judeţul Ialomiţa,
pentru anul şcolar 2016- 2017, cu  9 voturi „pentru”, 1 vot „abţinere”  şi  1 vot „contra”. Nu
sunt discuţii.

La  al  treilea   punct,  este   adoptată   Hotărârea  nr.  13  din  02.09.2016  privind
stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor  cadru  care  au  ca  obiect  furnizarea  de  produse  sau  prestarea  de
servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă , cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi
0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al  patrulea   punct,  este   adoptată   Hotărârea  nr.  14  din  02.09.2016 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 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  cincilea   punct,  este   adoptată   Hotărârea  nr.  15  din  02.09.2016  privind
aprobarea  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  pentru  anul  2017, cu  11  voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii.Este prezentată solicitarea asociaţiei “Bătrâneţe liniştită” care doreşte
cele două  imobile “Casa specialistului” din domeniul public al comunei pentru a înfiinţa un
azil  de bătrâni.  Domnul Curelea: multe dintre  evenimentele reprobabile din ultima vreme
(furturi) sunt cauzate şi de ceea ce se întâmplă la discoteca domnului Eftimescu.  Domnul Ion
Florin: sunt necesare camere performante. Domnul Slăniceanu Dragoş: trebuie făcut ceva cu
lacul.

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,
                            Trifănescu Dănuţ                                                                    Praf Monica
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