
                         ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                Nr.  1364 din 15.06.2011   

 PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 15.06.2011,  în sedinţa   deîndată a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat 10 din cei 11 consilieri locali în funcţie, primarul şi  secretarul. A absentat 
motivat,   domnul  Simoiu  Stelian.  Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de 
16.05.2011,  prezentat de către secretar, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Domnul primar  prezintă  ordinea de zi care  este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ordinea de zi.
 La primul punct,   este prezentat proiectul de hotărâre privind   stabilirea impozitelor si  taxelor 

locale pentru anul 2012,  expunerea de motive  nr.  1235 din 30.05.2011 a  primarului comunei Gheorghe 
Doja, raportul de specialitate nr.  1234 din 30.05.2011, procesul verbal nr.  1238 din 30.05.2011, anunţul 
public şi raportul  nr. 1236 din 30.05.2011 al  comisiei juridice şi de disciplină. Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   Hotărârea  nr.  25   din   15.06.2011 privind   stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.

La cel de-al doilea  punct,   este prezentat de către  domnul  primar 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. 405 din 28.05.2011 a Consiliului de administraţie al Şcolii 
Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2011, expunerea 
de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub 
nr.1309 din 08.06.2011,  raportul  compartimentului de specialitate  înregistrat sub nr.  1308 din 08.06.2011, 
raportul nr. 1312 din 08.06.2011 al secretarului comunei Gheorghe Doja, raportul nr. 1310 din 08.06.2011 al 
comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi urbanism,  protecţia 
mediului  şi  turism,  din cadrul   consiliului  local  şi  raportul  nr.   1311 din  08.06.2011  al  comisiei  pentru 
activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia 
copilului, din cadrul  consiliului local. Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate de voturi  este adoptată  Hotărârea nr.  26  din  15.06.2011 privind     decontarea 
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa.

La cel de-al treilea  punct,   este prezentat de către primar proiectul de hotărâre privind  trecerea 
CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în  domeniul 
privat   al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe  perioada  derulării   investiţiei  „Reabilitare, 
modernizare şi  dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”, expunerea de motive nr.   1334 din 
14.06.2011  a  primarului comunei Gheorghe Doja, nota de fundamentare  nr. 1333 din 14.06.2011,  raportul 
nr. 1335 din 14.06.2011 al comisiei juridice şi de disciplină şi raportul nr. 1336 din 14.06.2011 al comisiei 
pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 
turism. 

Domnul Tudorie Petre: suprafaţa de 2500 m.p. i se pare prea mare. Trebuie  urmărite lucrările de la 
fundaţia imobilului, izolaţia; lucrarea este oportună şi absolut necesară. Domnul primar: se va întocmi cartea 
funciară pentru că este absolut necesară pentru proiect. Domnul Tudorie: lămpile s-au amplasat pe stâlpi, de 
la periferie spre centru? Domnul primar: da,  s-au pus dinspre extremele comunei spre centru, la fiecare 
intersecţie, iar cele care erau deja puse nu s-au eliminat. 

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   Hotărârea  nr.  27  din   15.06.2011 privind  trecerea 
CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în  domeniul 
privat   al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe  perioada  derulării   investiţiei  „Reabilitare, 
modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”.

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.  1338 din 14.06.2011  a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,  raportul  de specialitate  nr.1337 din 14.06.2011,   raportul nr.  1339 din 14.06.2011 al  comisiei 



juridice  şi  de  disciplină  şi  raportul  nr.  1340  din  14.06.2011 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.  28  din  15.06.2011 privind  reactualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. 

La cel de-al cincilea  punct,  este prezentat de către primar proiectul de hotărâre privind necesitatea, 
oportunitatea şi aprobarea  investiţiei  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ 
cultural  comuna  Gheorghe  Doja”  în  cadrul  PROGRAMULUI  PRIORITAR  NAŢIONAL  PENTRU 
CONSTRUIREA DE SEDII  PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU 
EXISTĂ  ASEMENEA  INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA,  MODERNIZAREA, 
DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE 
DE  DREPT  PUBLIC  DIN  MEDIUL  RURAL  ŞI  MIC  URBAN  –  OBIECTIVUL  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE DIN MEDIUL RURAL, expunerea de motive nr. 
1342 din  14.06.2011 a  Primarului  Comunei  Gh Doja,  raportul  de  specialitate  nr.  1341 din  14.06.2011, 
raportul nr. 1343 din 14.06.2011 al comisiei juridice şi de disciplină şi raportul nr.  1344 din 14.06.2011 al 
comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie, muncă şi  protecţie socială, 
protecţia copilului, din cadrul  consiliului local. Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   Hotărârea  nr.  29 din   15.06.2011 privind necesitatea, 
oportunitatea şi aprobarea  investiţiei  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ 
cultural  comuna  Gheorghe  Doja”  în  cadrul  PROGRAMULUI  PRIORITAR  NAŢIONAL  PENTRU 
CONSTRUIREA DE SEDII  PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU 
EXISTĂ  ASEMENEA  INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA,  MODERNIZAREA, 
DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE 
DE  DREPT  PUBLIC  DIN  MEDIUL  RURAL  ŞI  MIC  URBAN  –  OBIECTIVUL  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE DIN MEDIUL RURAL.

 La cel de-al şaselea  punct,  este prezentat de către primar proiectul de hotărâre privind depunerea 
DECLARAŢIEI DE ELIGIBILITATE pentru păşunea comunală  la A.P.I.A. Ialomiţa, expunerea de motive 
nr. 1346 din 14.06.2011 a primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, raportul de specialitate nr. 
1345 din 14.06.2011, raportul nr. 1347 din 14.06.2011 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,  procesul  verbal nr.  920 din 
14.04.2011 întocmit  în şedinţa  organizată cu  crescătorii de ovine şi caprine şi procesul  verbal nr.  1034 din 
29.04.2011 întocmit  în şedinţa  organizată cu  crescătorii de bovine. Domnul Andrei Eduard Magdiel spune 
că   ar  fi  bine  să   se  achiziţioneze mai  puţine  îngrăşăminte  pentru suprafaţa  de  păşune,  iar  banii  să  se 
folosească eventual pentru achiziţionarea unui utilaj, astfel cum afirmă domnul Curelea Ion.Domnul Tudorie 
Petre: să se înfiinţeze plante perene.

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   Hotărârea  nr.  30  din   15.06.2011 privind depunerea 
DECLARAŢIEI DE ELIGIBILITATE  pentru păşunea comunală  la A.P.I.A. Ialomiţa.

În  continuare  este  prezentată NOTA DE  INSPECŢIE   nr.  9155  din  08.06.2011  a  Instituţiei 
Prefectului – judeţul Ialomiţa. Secretarul arată că în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, lunar 
trebuie să se organizeze şedinţe ordinare ale consiliului local, anunţurile privind şedinţele publice trebuie 
transmise către mass-media cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor, iar în ceea ce priveşte registrul agricol, 
cele două persoane responsabile  cu completarea  acestuia în format scris şi electronic, trebuie să  finalizeze 
completarea registrelor  precum şi centralizarea datelor. Consilierii locali au luat act  de cele constatate.

Se trece la discuţii. 
Domnul primar prezintă succint  materialul de  la Gal Căzăneşti, în urma şedinţei la care a participat 

în data de 14.06.2011, referitor la  accesarea fondurilor europene. Sumele alocate Galului sunt substanţiale, 
la nivelul fiecărei localităţi  întocmindu-se proiecte pe măsurile privind anumite domenii de interes, după 
care aceste proiecte vor fi analizate de către specialişti  al Galului, personal cu pregătire profesională de 
specialitate. Domnul Tudorie: ar fi  bine să se organizeze şi o adunare publică pentru informarea tuturor 
cetăţenilor interesaţi. Domnul primar: mediatizarea se va face în toate localităţile componente ale Galului 
prin personalul de specialitate al acestuia.

Şedinţa este declarată închisă. 
 Pentru care am încheiat prezentul.  

            
          Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
               Micu Valentin                                                                                 Praf Monica




