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 PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 30.03.2011,  în sedinţa   ordinară a Consiliului local 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat   8 consilieri  locali  din  cei  11 consilieri  locali  în  funcţie, 
absentând nemotivat  domnul  Andrei  Eduard  Magdiel,  Micu  Valentin  şi  Voinoiu  Cătălin 
Constantin La şedinţă participă primarul, secretarul, inspectorul contabilitate. De asemenea, 
participă  domnul  Neagu  Petru,  cetăţean  al  comunei  Gheorghe  Doja.  Procesul-verbal  al 
şedinţei anterioare şi anume cea  din data de  17.02.2011,  prezentat de către secretar, este 
aprobat cu unanimitate de voturi.  Domnul primar  prezintă  ordinea de zi care  este aprobată 
cu unanimitate de voturi.

La primul punct,  este prezentat proiectul de hotărâre privind   organizarea  comisiei 
de evaluare  a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice  de complexitate 
redusă,  prevăzute în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2011,  expunerea de 
motive  nr.   686  din  22.03.2011   a primarului  comunei Gheorghe  Doja,  raportul   de 
specialitate  nr. 685 din 22.03.2011 şi  raportul nr. 687 din 22.03.2011   al comisiei juridice 
şi de disciplină. Nu sunt discuţii

Cu  unanimitate de voturi  este adoptată  hotărârea nr.  13   din  30.03.2011 privind 
organizarea   comisiei  de  evaluare   a  ofertelor  pentru  atribuirea  contractelor  de  achiziţii 
publice  de complexitate redusă,  prevăzute în Programul anual al achiziţiilor publice pe 
anul 201.

La  cel  de-al  doilea   punct,   este  prezentat  de  către  domnul  primar  proiectul  de 
hotărâre  privind  stabilirea modelului legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja 
şi a modelului legitimaţiilor consilierilor locali  din  cadrul Consiliului Local al comunei 
Gheorghe Doja,   expunerea  de  motive  nr.  689 din 22.03.2011  a   primarului   comunei 
Gheorghe Doja,  raportul   nr. 688 din 22.03.2011 al  secretarului comunei Gheorghe Doja şi 
raportul  nr. 690 din 22.03.2011  al comisiei juridice şi de disciplină. Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate de voturi  este adoptată  hotărârea nr.  14  din  30.03.2011 privind 
stabilirea modelului legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja  şi a modelului 
legitimaţiilor consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja.

La  cel  de-al  treilea   punct,   este  prezentat  de  către  primar  proiectul  de  hotărâre 
privind   aprobarea   contului  anual  de   execuţie  a  bugetului  local,   la  nivelul  comunei 
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2010, expunerea de motive nr. 692 din 22.03.2011 
a  primarului comunei Gheorghe Doja,  procesul-verbal   nr. 2779 din 31.12.2010, raportul 
nr. 691 din 22.03.2011 al compartimentului  contabilitate, raportul  nr. 693 din 22.03.2011 al 
comisiei  juridice  şi  de  disciplină,  raportul   nr.694  din  22.03.2011  al  comisiei  pentru 
agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea teritoriului  şi  urbanism, protecţia 
mediului şi turism  şi  raportul nr. 695 din 22.03.2011 al comisiei  pentru activităţi social-
culturale,  culte,  învăţămant  ,  sănătate  şi  familie,  muncă  şi  protecţie  socială,  protecţia 
copilului. Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate de voturi  este adoptată  hotărârea nr.  15  din  30.03.2011 privind 
aprobarea  contului anual de  execuţie a bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, pe anul 2010.

Sunt  prezentate  următoarele  rapoarte:Raportul  anual  de  activitate  privind   starea 
economică, socială şi de mediu a localităţii,  pe anul 2010, prezentat de  primarul comunei 



Gheorghe Doja, Raportul anual privind situaţia gestionării bunurilor ce aparţin domeniului 
public şi privat al localităţii, pe anul 2010, prezentat de  primarul comunei Gheorghe Doja, 
Raportul de activitate al viceprimarului comunei Gheorghe Doja pe anul 2010, Rapoartele 
de  activitate  ale  consilierilor  locali  pe  anul  2010,   RAPORTUL  DE  EVALUARE  A 
IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2010,  RAPORTUL  DE EVALUARE  A 
IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2010 şi Raportul  secretarului comunei 
privind activitatea de stare civilă pe anul 2010. Consilierii iau act de rapoartele prezentate şi 
sunt de acord cu conţinutul lor.

Se trece la discuţii. Domnul Tudorie: dacă numărul de posturi la paza obştească s-a 
redus,  taxa  a  rămas  aceeaşi?  Domnul  primar:  în  următoarele  luni  vom adopta  hotărâri 
privind înfiinţarea poliţiei locale, astfel că paza comunală se va desfiinţa. Domnul primar 
arată faptul că în urma controlului finanţelor publice mai sunt sume datorate de  persoane 
fizice, atât cele aflate în raporturi de serviciu cu instituţia noastră cât şi consilieri locali şi 
alte persoane care au participat în comisiile constituite cu prilejul alegerilor locale, sumele 
constituind contribuţii, impozit. Contabila trebuie să facă o situaţie clară, nominal cu sumele 
pe care fiecare persoană le datorează, apoi să se facă  înştiinţări, popriri. 

În  continuare  ia  cuvântul  domnul  Neagu  Petru:  doreşte  să  transmită  un  mesaj 
consilierilor  locali,  în sensul că nu este un adunător  de semnături  de la  cetăţeni.  A luat 
legătura cu domnul primar, apoi a făcut o adresă scrisă către acesta, la care a primit  răspuns, 
apoi a mai făcut o adresă către primar,  din nou a primit răspuns; s-a adresat prefectului 
judeţului,  apoi  a  făcut  o  altă  adresă  scrisă  către  primărie.  A primit  răspunsuri  scrise  de 
fiecare dată ceea ce i se pare  anormal. 

Secretarul: nu este nimic anormal să răspunzi în termen  petiţiilor primite, ci perfect 
legal, întrucât s-a procedat conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor. Domnul Neagu: ar fi bine dacă s-ar revoca hotărârea să se aplice mai 
târziu. 

Primarul: cetăţenii care au  înţeles rigorile legii în domeniul protecţiei mediului şi 
efortul  nostru  în  ceea  ce  priveşte  toate  demersurile  pentru  înfiinţarea  şi  organizarea 
corespunzătoare a serviciului  de salubrizare,  ar  fi  nedreptăţiţi  comparativ cu cei care au 
refuzat încheierea unor contracte dar nu acceptă nici alternativa taxei speciale. 

Secretarul: dosarul şedinţei din 11.05.2010 a fost transmis Instituţiei Prefectului , în 
vederea exercitării controlului legalităţii, în luna mai 2010, în termenul legal. În ceea ce 
priveşte aducerea la cunoştinţă publică legea prevede că „Hotărârile cu caracter normativ 
devin  obligatorii  şi  produc  efecte  de  la  data  aducerii  lor  la  cunoştinţă  publică,  iar  cele 
individuale, de la data comunicării”. Cu toate acestea, la nivel local în perioada ultimilor 2 
ani  s-a  făcut  o  mediatizare  permanentă  a  tututror  acţiunilor  întreprinse  în  domeniul 
salubrizării, s-au întocmit anunţuri publice, s-au transmis fluturaşi la fiecare gospodărie, s-
au afişat la fiecare strada anunţuri, s-au organizat adunări publice cu cetăţenii comunei, s-a 
procedat ca la hotărârile cu caracter individual  tocmai pentru  a se evita orice neînţelegere 
din partea populaţiei. 

Domnul Mihalcea: când vin ajutoare de la UE, când se dau  ajutoarele de încălzire 
sau este vorba de alte drepturi, toţi cei vizaţi se prezintă deîndată, în schimb dacă este vorba 
de  obligaţii  „nimeni  nu  ştie  nimic”.  Doamna  Rotaru:  cetăţenii  au  ştiut  pentru  că 
mediatizarea a fost făcută, nu o zi două, ci pe o perioadă mare de timp.

Şedinţa este declarată închisă.  
Pentru care am încheiat prezentul.

                                         
          Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
               Simoiu Stelian                                                                                 Praf Monica


