
                      ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                Nr.  2114  din 30.08.2012  

 PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 30.08.2012,    în sedinţa   ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

 La şedinţă au participat  10 consilieri locali din cei 11 consilieri locali în funcţie, 
absentând motivat,  domnul  Rotaru Vasile-Marian.

 Procesul-verbal al şedinţei anterioare, şi anume cea  din data de 14.08.2012, este 
aprobat  cu unanimitate de voturi.   Domnul primar propune ca pe ordinea de  zi  să se 
înceapă cu un punct nou, şi anume introducerea proiectului de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă în perioada SEPTEMBRIE 2012 - NOIEMBRIE 2012. Ordinea 
de zi astfel modificată, este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 13 din 30.08.2012 privind alegerea 
domnului  Gogoţ Clementin ca preşedinte de şedinţă pentru  perioada  SEPTEMBRIE 
2012 - NOIEMBRIE 2012,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu 
sunt discuţii.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  2049 din 21.08.2012  întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  1761 din 12.07.2012;
- raportul  comun  nr.  2048 din 21.08.2012;
- raportul  nr. 2050 din 21.08.2012  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 2051 din 21.08.2012  al comisiei pentru  agricultură, activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.2052 din 21.08.2012  al comisiei  pentru activităţi  social-culturale, 

culte, învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Domnul primar: prin GAL Căzăneşti  se doreşte modernizarea terenului mare de 

sport. În ceea ce priveşte alimentarea cu apă  este necesară extinderea reţelei pe cele două 
străzi şi pe margine; furtunul este foarte scump, se vor face cheltuieli şi cu săpăturile dar 
şi cu  manopera. Domnul Fuerea: ar fi bine dacă am putea noi să facem  cu bani din 
bugetul  locale  continuarea  lucrării  la  baza  sportivă  multifuncţională  tip  II.  Domnul 
primar: trebuie discutat la finanţe. Domnul Curelea: cu casa de la Năstăsescu  s-a mai 
făcut ceva? Domnul primar: urmează să se facă succesiunea, cartea funciară şi actul de 
transmitere a proprietăţii, numai că unii dintre moştenitori sunt plecaţi în străinătate, o 
altă problemă fiind cea financiară a  moştenitorilor imobilului. Domnul primar: se impune 
şi ridicarea drumurilor adiacente parcului, din cauza nivelului acestora.

Este  adoptată  Hotărârea nr.   14 din 30.08.2012 privind   rectificarea  bugetului 
local,  modificarea   şi  completarea  listei  de  investiţii  precum  şi    modificarea  şi 
completarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice,  la nivelul comunei Gheorghe 
Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi   0 voturi 
„contra”. 



La al  treilea  punct, sunt prezentate:
- adresa nr. 494 din 17.08.2012  a Bibliotecii  Judeţene „Ştefan Bănulescu” 

-Ialomiţa;
- scrisoarea  de angajament pentru Bibioteca comunală Gheorghe Doja, înregistrată 

la  Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” - Ialomiţa sub nr. 499 din 21.08.2012,  prin 
care   Comuna Gheorghe Doja, în calitate de copartener se angajează să asigure spaţiul, 
mobilierul şi condiţiile propice desfăşurării activităţilor specifice;

-  expunerea de motive  nr. 2054 din 21.08.2012  a primarului comunei Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa;

-  raportul  nr.  2053  din  21.08.2012  al  bibiotecarei  din  cadrul   la  Bibliotecii 
comunale  Gheorghe  Doja,  de   prezentare  a  necesităţii  şi oportunităţii  susţinerii 
programului “Biblionet - lumea in  biblioteca mea”;
 -  raportul   nr.   2055 din 21.08.2012    al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

- raportul nr. 2056 din 21.08.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, 
culte, învăţămant, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

Este  adoptată   Hotărârea nr.  15 din 30.08.2012 privind  susţinerea programului 
“Biblionet-lumea în biblioteca mea”de către Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în 
calitate de co-partener, alături de Bibioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, cu 10 
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al  patrulea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr. 2058 din 21.08.2012   a  primarului comunei Gheorghe 

Doja,
- raportul  nr. 2057 din 21.08.2012 al viceprimarului  comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  2059 din 21.08.2012 al  comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată   Hotărârea nr.  16 din 30.08.2012 privind stabilirea datei  pentru 

organizarea  evenimentului „Ziua comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, cu 10 voturi 
„pentru”,  0  „abţineri”  şi   0  voturi  „contra”.   Pentru  acest  an,  termenul  fiind  scurt  şi 
neavând surse financiare, fie din bugetul local fie din sponsorizări, nu se va sărbătorii ziua 
comunei, însă de la anul, dacă posibilităţile financiare o vor permite, să sperăm că vom 
reuşi organizarea unui astfel de eveniment. Este bine că în primă fază am adoptat o astfel 
de hotărâre.

Se trece la discuţii. Domnul Curelea propune ca şedinţele consiliului local să se 
desfăşoare  de la ora 15,00. Toţi consilierii sunt de acord cu această propunere.

Domnul Fuerea: se impune de urgenţă concesionarea lacului. Domnul primar: este 
necesară mai întâi cartea funciară.

Pentru care am încheiat prezentul care va fi adus la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediul Consiliului local şi publicare pe  www.gheorghedojail.ro.    

       
            Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar,
                 Simoiu Stelian                                                                                  Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

