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 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 14.03.2017,  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
doamna Filipoiu Mihaela-Evelina. 

Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  27.02.2017,  este   aprobat  cu
unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 13 din 14.03.2017 privind  aprobarea modalităţii de

înscriere a datelor în registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,   cu 10 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 14 din 14.03.2017 privind   aprobarea  Raportului
privind  analiza  stadiului  de  înscriere  a  datelor  în  registrul  agricol  şi  a  Programului  de  măsuri  pentru  eficientizarea
activităţii  de înscriere a datelor în registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa cu 10 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt alte discuţii.

La al treilea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 15 din 14.03.2017 privind   aprobarea structurii
organizatorice şi a statului de funcţii  ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt alte discuţii.

La al patrulea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 16 din 14.03.2017 privind aprobarea principalilor 
indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al cincilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 17 din 14.03.2017 privind  aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în
comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,   precum şi  a  altor măsuri  necesare  implementării  acestuia,  cu 10 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt alte discuţii.

La al şaselea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 18 din 14.03.2017 privind  aprobarea principalilor
indicatori  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  "REABILITARE  REŢEA  DE  ILUMINAT  PUBLIC  ÎN
COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia,  cu 10
voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt alte discuţii.

La al şaptelea punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 19 din 14.03.2017 privind aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia,  cu 10 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al optulea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 20 din 14.03.2017 privind  aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ
GIMNAZIALĂ,  COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi
0 voturi „contra”.  Nu sunt alte discuţii.

La al nouălea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 21 din 14.03.2017 privind aprobarea achiziţiei de
dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări independente  
pentru  obiectivul  de  investiţii    ”REABILITARE,  MODERNIZARE  ŞI  DOTARE  SCOALĂ  GIMNAZIALĂ   ÎN  
COMUNA    GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”,   cu  10  voturi  „pentru”,  0  „abţineri”   şi   0  voturi
„contra”.  Nu sunt alte 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. 
                           Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,
                                 Curelea Ion                                                                             Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

