
                         ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                Nr.  1163 din 16.05.2011   

 PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 19.04.2011,  în sedinţa   ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La  şedinţă  au  participat  9  din cei  11  consilieri  locali  în  funcţie, primarul,  secretarul  şi 
inspectorul contabilitate. Au absentat motivat doamna Rotaru Monica şi domnul Vlăsceanu Puiu. 
Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 19.04.2011,  prezentat de către 
secretar, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Domnul primar  prezintă  ordinea de zi care  este aprobată cu unanimitate de voturi. Înaintea 
intrării în ordinea de zi,  domnul primar dă cuvântul domnului profesor Lupu Gheorghe, autorul 
Monografiei  comunei  Gheorghe  Doja,  care  doreşte  să  se  adreseze  consilierilor  locali.  Acesta 
propune ca în perioada următoare să se organizeze o şedinţă festivă a consiliului local unde să se 
stabilească şi ziua localităţii, având în vedere faptul că după ultimele cercetări ale sale la arhivele 
din Slobozia  şi  din Bucureşti,  localitatea noastră  va sărbători  în  acest  an 90 de ani  de atestare 
documentară. Consilierii sunt de acord cu această propunere pentru finele lunii iunie, în principiu, 
urmând ca la şedinţă să fie invitate şi personalităţi ale comunei, cetăţeni din toate categoriile socio-
profesionale, veterani etc.

Se trece la ordinea de zi.
 La primul punct,  este prezentat proiectul de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de 

transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa,  solicitarea nr. 354 din 02.05.2011 a Consiliului de administraţie al Şcolii Generale 
Gheorghe  Doja  cu  privire  la  decontarea  navetei  cadrelor  didactice  pentru  luna  aprilie  2011, 
expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de 
iniţiator,  înregistrată  sub  nr.1087  din  05.05.2011,  raportul  compartimentului  de  specialitate 
înregistrat sub nr.  1086 din 05.05.2011,   raportul nr. 1088 din 05.05.2011 al secretarului comunei 
Gheorghe  Doja,   raportul  nr.  1089  din  05.05.2011  al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi urbanism,  protecţia mediului şi turism, din cadrul 
consiliului local  şi   raportul nr.  1090 din 05.05.2011 al comisiei pentru activităţi social-culturale, 
culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie, muncă şi  protecţie socială,  protecţia copilului,  din cadrul 
consiliului local.

Cu unanimitate de voturi este adoptată  Hotărârea nr. 21  din  16.05.2011 privind  decontarea 
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. Nu sunt discuţii.

La cel  de-al  doilea  punct,   este prezentat  de către  domnul  primar proiectul de hotărâre 
privind   aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2011, la  nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  expunerea de motive  nr. 1101 din 05.05.2011 întocmită 
de  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  raportul    nr.  1100  din  05.05.2011  al  compartimentului 
contabilitate,  raportul  nr.  1103 din 05.05.2011 al comisiei juridice şi de disciplină, raportul  nr. 
1104 din 05.05.2011 al  comisiei pentru   agricultură,  activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  şi   raportul  nr.  1102  din  05.05.2011  al 
secretarului comunei.Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   Hotărârea  nr.  22  din   16.05.2011 privind 
aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al anului 2011, la  nivelul comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

La cel  de-al  treilea   punct,   este  prezentat  de către  primar  proiectul de hotărâre  privind 
însuşirea  inventarului  domeniului  privat   al  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa, nota  de 



fundamentare  nr. 1092 din 05.05.2011   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,  raportul de 
specialitate   nr.1091  din  05.05.2011,  raportul   nr.  1093  din  05.05.2011al  secretarului  comunei 
Gheorghe  Doja şi  raportul  nr.  1094  din  05.05.2011  al   comisiei   pentru  agricultură,  activităţi 
economico-financiare,  amenajarea teritoriului  şi urbanism, protecţia mediului şi turism.  Nu sunt 
discuţii.

Cu unanimitate de voturi este adoptată  Hotărârea nr. 23  din  16.05.2011 privind  însuşirea 
inventarului domeniului privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

La cel de-al  patrulea  punct,  este prezentat de către primar proiectul de hotărâre privind 
reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public  al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa,  nota de fundamentare nr.  1096 din 05.05.2011 a  primarului comunei Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa,  raportul de specialitate  nr. 1095 din 05.05.2011,  raportul de evaluare a 
domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator autorizat ANEVAR nr. 6776, raportul 
nr. 1097 din 05.05.2011 al secretarului comunei Gheorghe Doja,  raportul nr.  1098 din 05.05.2011 
al  comisiei  juridice  şi  de  disciplină  şi   raportul  nr.  1099  din  05.05.2011  al  comisiei  pentru 
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 
şi turism.Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   Hotărârea  nr.  24  din   16.05.2011 privind 
reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public  al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa.

Se trece la discuţii. 
Domnul primar: se pare că pentru  construirea parcului se va proceda la încheierea unui 

contract ferm, cu dată certă,  cu ministerul, cu termene de realizare. La baza sportivă sistemul a fost 
altul, iar până în prezent noi nu am primit finnaţarea aprobată.Domnul Tudorie: placa de la şantierul 
în lucru „bază sportivă” trebuie refăcută. Domnul primar: urmează să punem lămpile pe străzi, cu 
becuri  ecologice.  Este  o  problemă cu amplasarea  staţiei  de  epurare;  ar  fi  o  variantă  la  grajdul 
comunal, dar este dificilă deversarea. Domnul Tudorie: poate că era mai bine ca vila să fie prinsă în 
domeniul  privat.  Domnul  primar:  domeniul  public  este  mult  mai  avantajos;  trebuie  să  facem 
demersurile  necesare  pentru  intabulare,  dar  cărţile  funciare  le  vom  face  în  continuare  pentru 
bunurile din inventar în funcţie de  posibilităţile finaciare. 

Secretarul: ar fi potrivit din partea consiliului local dacă i-ar acorda domnului profesor Lupu 
Gheorghe titlul de cetăţean de onoare al localităţii noastre, având în vedere efortul şi dăruirea  pe 
care le-a manifestat în întocmirea Monografiei comunei Gheorghe Doja. Acest lucru ar fi bine să se 
întâmple  în şedinţa festivă ce urmează a se organiza. 

Şedinţa este declarată închisă. 
Pentru care am încheiat prezentul.

                                         
          Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
               Micu Valentin                                                                                 Praf Monica




