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

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri locali în funcţie, primarul şi secretarul comunei. 
Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 30.03.2011,  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   alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru  perioada mai-iulie 2011. Domnul Fuerea Sorin face propunerea ca domnul Micu 
Valentin să fie ales ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni. Este singura propunere.

Cu unanimitate de voturi este adoptată  hotărârea nr. 16  din  19.04.2011 privind  alegerea 
domnului Micu Valentin ca preşedinte de şedinţă pentru  perioada mai-iulie 2011.  Nu sunt discuţii.

La cel  de-al  doilea  punct,   este prezentat  de către  domnul  primar proiectul de hotărâre 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr.  30 din 
26.08.2010 privind aprobarea contractării  împrumutului din veniturile din privatizare înregistrate în 
contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei,  adresa nr. 90 din 04.04.2011 
a S.C. ITARO Slobozia,    expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe 
Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.880 din 11.04.2011,  raportul compartimentului 
de specialitate înregistrat sub nr. 879 din 11.04.2011 şi raportul nr. 881 din 11.04.2011 al comisiei 
juridice şi de disciplină din cadrul  consiliului local. Nu sunt discuţii.

Cu unanimitate de voturi este adoptată  hotărârea nr. 17  din  19.04.2011 privind   revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr.  30 din 26.08.2010 privind 
aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din  privatizare  înregistrate  în  contul  curent 
general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei.

La cel  de-al  treilea   punct,   este  prezentat  de către  primar  proiectul de hotărâre  privind 
acordarea  ajutoarelor   de  urgenţă   familiilor  sau  persoanelor  singure,  la  nivelul  comunei 
GHEORGHE DOJA,  judeţul  IALOMIŢA,   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul 
comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 883 din 11.04.2011,  raportul 
inspectorului   responsabil  cu  problemele  de  asistenţă  socială  şi  autoritate  tutelară,  comunei 
înregistrat sub nr. 882 din 11.04.2011 şi  raportul nr.  884 din 11.04.2011 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. 18  din  19.04.2011 privind    acordarea 
ajutoarelor  de urgenţă  familiilor sau persoanelor singure, la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, 
judeţul IALOMIŢA.

La cel de-al  patrulea  punct,  este prezentat de către 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  Consiliului  de  administraţie  al  Şcolii 
Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice,  expunerea de motive 
prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub 
nr.886  din  11.04.2011,  raportul  compartimentului  de  specialitate  înregistrat  sub  nr.  885  din 
11.04.2011,  raportul  nr.  888 din 11.04.2011 al comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului 
local  şi   raportul  nr.   887  din  11.04.2011  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte, 
învăţământ ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia copilului,  din  cadrul 
consiliului local. 
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Domnul primar arată faptul că faţă de proiectul de hotărâre se impun anumite modificări în 
sensul  că  se  aprobă  şi  sumele  pentru  perioada   octombrie  2010-  martie  2011  cu  respectarea 
prevederilor legislaţiei  cu privire la diminuarea drepturilor în cauză  cu 25%,  conform Legii nr. 
118/2010,  precum  şi   majorarea  acestora  cu  15%  începând  cu  data  de  01.01.2011,   faţă  de 
cuantumul în plată la octombrie 2010, conform Legii nr. 285/2010. Toţi cei 11 consilieri sunt de 
acord cu modificările propuse. Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   hotărârea  nr.  19  din   19.04.2011 privind 
decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

La cel de-al  cincilea  punct,  este prezentat de către primar proiectul de hotărâre privind 
aprobarea PLANULUI  LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ZONE DECLARATE VULNERABILE 
LA  NITRAŢI  DIN  SURSE  AGRICOLE,  la  nivelul  comunei  GHEORGHE  DOJA,  judeţul 
IALOMIŢA,  adresa  nr.  1117  din  15.12.2010  a  Oficiului  Judeţean  pentru  Studii  Pedologice  şi 
Agrochimice- judeţul Ialomiţa, adresa nr. 5147 din 04.04.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul 
Ialomiţa, expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrată sub nr. 890 din 11.04.2011,  raportul viceprimarului comunei înregistrat sub 
nr.  889 din 11.04.2011,  raportul  nr.  891 din 11.04.2011 al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi urbanism,  protecţia mediului  şi turism din cadrul 
consiliului local. Nu sunt discuţii.

Cu  unanimitate  de  voturi  este  adoptată   hotărârea  nr.  20  din   19.04.2011 privind 
aprobarea PLANULUI  LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ZONE DECLARATE VULNERABILE 
LA  NITRAŢI  DIN  SURSE  AGRICOLE,  la  nivelul  comunei  GHEORGHE  DOJA,  judeţul 
IALOMIŢA.

Se trece la discuţii. 
Domnul Tudorie: răul mare s-a produs din cauza animalelor de la fostul CAP. Trebuie să fim 

cu toţii conştienţi de faptul că apa potabilă este o rezervă naturală ce trebuie protejată, ea nefiind 
nelimitată totuşi.

Domnul primar: trebuie mare atenţie la fântânile din câmp; să nu se producă poluare prin 
substanţele ce se folosesc la tratarea culturilor, în special a pepenilor.

Domnul primar: s-au făcut demersurile pentru tăierea plutelor; s-a încheiat contract cu o 
firmă din Pîltiniş, pentru a tăia, debita şi transporta lemnul. 

Domnul Fuerea: nu era mai bine să nu le tăiem; când intram în comună aveam sentimentul 
profund că revin acasă. Domnul primar: pentru circulaţia rutieră sunt un impediment;  avem 
2500 de puieţi de salcâm ce urmează a fi plantaţi; vom organiza o acţiune în perioada următoare. În 
altă  ordine  de  idei,  am achiziţionat   pubele  pe  care  le  distribuim cetăţenilor;  urmează  să  mai 
achiziţionăm.  Pentru  islaz  s-au  întocmit  procese  verbale;  culturile  permise  sunt  cele  de  sudan, 
lolium şi lucernă.

Domnul Andrei: mai beneficiem de subvenţie în continuare? Amplasamentul stânelor cum s-
a stabilit.

Domnul  primar:  da,  beneficiem  de  subvenţie;  crescătorii  s-au  înţeles  în  legătură  cu 
amplasarea în teren.

Şedinţa este declarată închisă.  
Pentru care am încheiat prezentul.

          Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
               Simoiu Stelian                                                                                 Praf Monica


