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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 27.02.2017,  în şedinţa de îndată a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  10 consilieri locali din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând nemotivat
domnul Slăniceanu Dragoş-Cătălin. 

Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  31.01.2017,  este   aprobat  cu
unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este   aprobată  cu unanimitate de voturi, cu menţiunea că ultimele două proiecte de
hotărâre propuse nu se vor mai dezbate.

Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 10 din 27.02.2017 privind alegerea preşedintelui de

şedinţă pentru perioada MARTIE 2017- MAI 2017,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.
Nu sunt  alte discuţii.

La al doilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 11 din 27.02.2017 privind  modificarea anexelor 1,
2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind aprobarea Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor
de   salubrizare  la  nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,   a  Contractului-  cadru de prestare a
serviciului  de  salubrizare  pentru  persoane  fizice  şi  a  Contractului-  cadru  de  prestare  a  serviciului  de
salubrizare  pentru persoane juridice,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt alte
discuţii.

La al treilea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 12 din 27.02.2017 privind completarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja cu nr. 2 din 31.01.2017 pentru aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.
aferent ”CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER”,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”.  Nu sunt alte discuţii.

La al patrulea  punct,  sunt prezentate Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarului şi
consilierilor locali, pe anul 2016. 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. 
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