
                         ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                Nr.  2352 din 28.10.2011   

 PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 28.10.2011,  în sedinţa   ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri locali în funcţie, primarul, secretarul şi inspectorul contabilitate. 
Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 29.08.2011,  prezentat de către secretar, este  aprobat cu 
unanimitate de voturi.  

Domnul primar  prezintă  ordinea de zi, propunând introducerea unui nou punct  şi anume Hotărâre  privind 
aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III al anului 2011,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, ordinea de zi astfel completată, fiind  aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi.
La  primul  punct,  sunt  prezentate:  proiectul  de  hotărâre  şi  anexele,   expunerea  de  motive  nr.  2323  din 

24.10.2011  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,  raportul   nr.  2322 din 24.10.2011 al compartimentului 
contabilitate,  raportul  nr. 2324 din 24.10. 2011 al comisiei juridice şi de disciplină şi  raportul  nr.2325 din 24.10.2011 
al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 
turism. Nu sunt discuţii.

 Este  adoptată  hotărârea   nr.  37  din  28.10.2011  privind  aprobarea  contului  de  execuţie  bugetară  pentru 
trimestrul III al anului 2011, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 
voturi „contra”. 

La cel de-al doilea  punct,  sunt prezentate: proiectul de hotărâre şi anexele,  adresa nr. 207175 din 10.10.2011 
a D.G.F.P. Ialomiţa,   expunerea de motive nr. 2293 din 20.10.2011   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja, 
procesul-verbal  nr.  2029 din 21.09.2011, raportul  comun  nr. 2292 din 20.10.2011, raportul  nr. 2294 din 20.10.2011 al 
comisiei  juridice  şi  de  disciplină,   raportul   nr.  2295   din  20.10.2011  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  şi  raportul  nr.  2296 din 
20.10.2011  al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie 
socială, protecţia copilului.  Domnul primar arată faptul că ar mai trebui cărbuni pentru şcoli, dar s-au  achiziţionat 
lemne suficiente pentru centralele termice din  instituţiile şcolare. Domnul Tudorie: banii pentru expropriere, dacă nu  
vor fi folosiţi să se facă rectificare pentru a fi cheltuiţi în alt scop.  Banii pentru învăţământ sunt suficienţi. Contabila:  
da, s-a făcut calculul până la finele anului.

Este  adoptată  hotărârea   nr.  38  din  28.10.2011 privind  rectificarea  bugetului  local  şi  modificarea  şi 
completarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 
2011, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. 

La  cel  de-al  treilea   punct,   sunt  prezentate:  proiectul  de  hotărâre   solicitarea  nr.  894  din  05.10.2011  a 
Consiliului de administraţie al Şcolii Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru 
luna septembrie 2011,   expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de  
iniţiator, înregistrată sub nr.   2298    din 20.10.2011,  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2297 
din  20.10.2011,   raportul  nr.  2299 din  20.10.2011  al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local şi  raportul nr. 2300    din 
20.10.2011  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie 
socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local. Nu sunt discuţii.

Este  adoptată   hotărârea  nr.  39 din 28.10.2011privind  decontarea cheltuielilor de transport  pentru cadrele 
didactice care nu dispun de locuinţă  pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 11 voturi „pentru”, 0 
„abţineri” şi 0 voturi „contra”. 

La  al patrulea punct,   sunt prezentate: proiectul de hotărâre şi anexa, Avizul Unic  nr. 10 din 23.08.2011 emis 
de  Comisia Tehnică Judeţeană de Amenajare a Teritoriului, Urbanism şi Lucrări Publice din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa,   Hotărârea  nr.  33  din  29.08.2011  adoptată  de  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  privind 
Regulamentul  local  de implicare a publicului în elaborarea şi/sau  revizuirea planurilor de urbanism şi  amenajare a 
teritoriului, expunerea de motive nr.  2302 din 20.10.2011 a primarului comunei Gheorghe Doja, raportul nr. 2301 din 
20.10.2011  al   Compartimentului  de   urbanism  şi  amenajarea teritoriului  şi   raportul  nr.  2303  din 20.10.2011 al 
comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi  
turism. Nu sunt discuţii.

Este adoptată hotărârea   nr. 40 din 28.10.2011 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent   ,,CONSTRUIRE 
PARC  FOTOVOLTAIC,  STAŢIE  TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA  SISTEMUL 
ENERGETIC NAŢIONAL,, , cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. 

Şedinţa este declarată închisă. 
 Pentru care am încheiat prezentul.

                                         
          Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
               Rotaru Monica                                                                                Praf Monica


