
                     ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                Nr.  1866 din 29.08.2011   

 PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 29.08.2011,  în sedinţa   ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  10 din cei  11 consilieri  locali  în  funcţie, primarul,  secretarul  şi 
inspectorul contabilitate.  A absentat  motivat  domnul Andrei  Eduard Magdiel.  Procesul-verbal  al 
şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 15.06.2011,  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,   domnul  Curelea  Ion  propune pe  doamna  Rotaru  Monica  pentru  a  fi 

preşedinte al şedinţelor consiliului local pe perioada  august- octombrie 2011. 
Este aprobată Hotărârea nr. 31 din 29.08.2011 privind alegerea doamnei Rotaru Monica - 

preşedinte de şedinţă pentru  perioada august-octombrie 2011 , cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 
0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  cel  de-al  doilea   punct,  sunt  prezentate  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. 572 din 30.06.2011 a Consiliului de administraţie al 
Şcolii Generale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 
2011, expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 
iniţiator,  înregistrată  sub  nr.1779 din  18.08.2011,   raportul  compartimentului  de  specialitate 
înregistrat  sub  nr.  1778 din  18.08.2011,   raportul  nr.  1780 din  18.08.2011  al  comisiei  pentru 
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 
şi turism, din cadrul  consiliului local,  raportul nr.  1781 din 18.08.2011 al comisiei pentru activităţi 
social-culturale,  culte,  învăţământ ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia 
copilului, din cadrul  consiliului local.

 Este aprobată  hotărârea nr. 32 din 29.08.2011 privind decontarea cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă  pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  cel  de-al  treilea   punct,  sunt  prezentate  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea 
Regulamentului  local  de  implicare  a  publicului  în  elaborarea  şi/sau  revizuirea  planurilor  de 
urbanism  şi  amenajare a teritoriului,  expunerea de motive  nr. 1582 din 20.07.2011  a primarului 
comunei Gheorghe Doja, raportul  nr. 1581 din 20.07.2011 al   Compartimentului de   urbanism şi 
amenajarea teritoriului,  raportul  nr. 1583 din 20.07.2011 al Comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este aprobată hotărârea  nr. 33 din 29.08.2011 privind  aprobarea Regulamentului local de 
implicare  a  publicului  în  elaborarea  şi/sau  revizuirea  planurilor  de  urbanism  şi  amenajare  a 
teritoriului cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea punct,  sunt prezentate proiectul de hotărâre privind  completarea Hotărârii nr. 
14 din 11.05.2010,  expunerea de motive nr. 1787 din 18.08.2011 a primarului comunei Gheorghe 
Doja,  judetul  Ialomita,   raportul  nr.  1786  din  18.08.2011  al  compartimentului  de  specialitate, 
raportul nr.  1788 din 18.08.2011 al comisiei juridice şi de disciplină.

 Este aprobată hotărârea nr. 34 din 29.08.2011 privind  completarea Hotărârii nr. 14 din 
11.05.2010, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.



La  cel  de-al  cincilea   punct,  sunt  prezentate  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea 
bugetului local de venituri şi cheltuieli  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe 
anul 2011,  expunerea de motive nr. 1774 din 18.08.2011  întocmită de primarul comunei Gheorghe 
Doja,  procesul-verbal   nr.  1589  din  20.07.2011,  raportul    nr.  1773  din  18.08.2011  al 
compartimentului   contabilitate,   raportul   nr.   1775  din  18.08.2011 al  comisiei  juridice  şi  de 
disciplină,  raportul  nr. 1776 din 18.08.2011 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,  raportul nr.  1777 din 
18.08.2011  al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant ,  sănătate şi  familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

Este  aprobată   hotărârea nr.  35  din  29.08.2011  privind  rectificarea  bugetului  local  de 
venituri şi cheltuieli la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2011cu 10 voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al şaselea  punct, sunt prezentate proiectul de hotărâre privind aprobarea contului 
de execuţie bugetară pentru  trimestrul II al anului 2011, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,  expunerea de motive  nr. 1783 din 18.08.2011 întocmită de primarul comunei Gheorghe 
Doja,  raportul   nr. 1782 din 18.08.2011 al compartimentului  contabilitate, raportul  nr.  1784 din 
18.08.2011 al comisiei juridice şi de disciplină,  raportul  nr. 1786 din 18.08.2011 al comisiei pentru 
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 
şi turism, raportul nr. 1785 din 18.08.2011 al secretarului comunei.

 Este  aprobată hotărârea nr.  36 din 29.08. 2011  privind  aprobarea contului de execuţie 
bugetară pentru  trimestrul II al anului 2011, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa cu 
10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii. 
Domnul primar explică necesitatea aprobării  Regulamentului local de implicare a publicului 

în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. Domnul Tudorie: 
PUG-ul  când va fi modificat. Domnul primar: prin 2012-2013 ar trebui, însă costurile sunt mari. În 
ceea ce priveşte alimentarea cu apă s-a făcut abia acum ridicarea topo.  La apă nu trebuie să se 
meargă în pierdere. Domnul Tudorie: salariile celor doi muncitori calificaţi de la apă sunt asigurate. 
Domnul primar: da, din bugetul local. Domnul Tudorie: programul iluminatului  să fie adaptat în 
toată localitatea. Domnul Fuerea: în plin sezon de vânzare a pepenilor ar trebui să se deschidă mai  
devreme iluminatul public,  piaţa este mică.  Domnul primar: pentru anul viitor se va urmări,  în 
măsura  posibilităţilor  financiare,  amenajarea  unei  pieţe.  Domnul  Simoiu:  ar  fi  bine  dacă  noul 
bibliotecar ar îndeplini şi atribuţiile directorului de cămin cultural.  Secretarul comunei: şi fostei 
bibliotecare i s-au delegat atribuţiile de referent al căminului cultural, astfel că şi doamnei Bîrsan 
Georgeta, noua bibliotecară, urmează a-i fi delegate aceste atribuţii prin dispoziţia domnului primar, 
însă abia a fost încadrată în funcţie. Domnul Tudorie: la Perieţi,  primarul care este o femeie, a  
terminat baza sportivă, iar noi nu.  Domnul primar: vom continua şi noi  lucrarea, în măsura în care 
ni se vor aloca sumele necesare; la parc este altă procedură, mai bună, în sensul că se va încheia un 
contract  de finanţare care va trebui respectat de ambele părţi.

Şedinţa este declarată închisă. 
 Pentru care am încheiat prezentul.

                                         
          Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
               Rotaru Monica                                                                                Praf Monica




