
                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                Nr.  2361  din 28.09.2012  

 PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 28.09.2012,    în sedinţa  deîndată  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  Voinoiu Cătălin Constantin.

 Procesul-verbal al şedinţei anterioare, şi anume cea  din data de  30.08.2012, este 
aprobat cu unanimitate de voturi.   Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct   sunt prezentate:
- nota de fundamentare  nr.  1970 din 08.08.2012    întocmită de primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul  nr.   1969 din 08.08.2012  al compartimentului  resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
-  adresa nr. 1971 din 08.08.2012 prin care s-a transmis A.N.F.P. Bucureşti, proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2013, 
însoţit de documentaţia prevăzută de lege precum şi confirmarea de primire  a acestora, din 
data de 17.08.2012;

-  raportul nr.  2329 din 26.09.2012  al comisiei juridice şi de disciplină.
Doamna Grigore Mineţa, consilier local şi totodată educatoare la Grădiniţa Gheorghe 

Doja, face cunoscută problema  îngrijitoarei de la Grădiniţă care  este încadrată pe ½ normă 
dar desfăşoară activitate pentru o normă întreagă; trebuie găsită o soluţie. Domnul primar: 
cu încălzirea a putut să ajute, dar în ceea ce priveşte îngrijitoarea,  să mai facă treabă şi 
educatoarele,  să  se  gospodărească.  Doamna  Grigore:  dacă  s-ar  ocupa  de  atribuţiile 
îngrijitoarei ar însemna să neglijeze procesul instructiv-educativ. Domnul Fuerea: trebuie să 
găsim o soluţie. Domnul primar: nu ţine de competenţa noastră.

Doamna secretar: pentru a rezolva atât problema postului de îngrijitor  cât şi pentru 
economii în ceea ce priveşte încălzirea şcolii, ar fi o ideea bună aceea de a învăţa în corpul 
şcolii cu etaj atât clasele V-VIII, ca până în prezent, cât şi clasele I-IV,  ştiut fiind faptul că 
ar exista spaţiu pentru toate clasele existente. Domnul primar: s-ar degrada şcoala cu clasele 
I-IV dacă n-ar mai fi folosită. Doamna secretar: în acel corp de clădire s-ar putea organiza 
un club al elevilor, cu sală de şah, tenis de masă,  pictură şi alte activităţi extraşcolare. Copiii 
ar fi dornici de aşa ceva.

 Este  adoptată   Hotărârea nr. 17 din 28.09.2012 privind  aprobarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2013, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 
voturi „contra”. 

La al  doilea  punct, sunt prezentate:
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja,  în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 2331 din 26.09.2012 ;
   -  raportul nr. 2330 din 26.09.2012 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

- raportul  de avizare nr. 2332 din 26.09.2012  al   comisiei pentru  activităţi social-
culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia 
copilului, din cadrul  consiliului local.

Domnul Slăniceanu Dragoş-Cătălin face propunerea ca domnul Fuerea Sorin să fie 



reprezentantul Consiliului Local   în Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale din 
comuna  Gheorghe Doja. Nu se mai fac alte propuneri.

Este   adoptată   Hotărârea  nr.  18  din  28.09.2012  privind   desemnarea 
reprezentantului  Consiliului  Local   al  comunei  Gheorghe  Doja,   în  Consiliul   de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 
10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 

La al  treilea   punct, sunt prezentate:
- adresa nr. 207044 din 06.09.2012 a  D.G.F.P. Ialomiţa- Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică;
- adresa nr. 207347 din 10.09.2012 a D.G.F.P. Ialomiţa- Serviciul Sinteză, asistenţa 

execuţiei şi elaborării bugetelor locale;
-  expunerea  de motive  nr.   2336 din  26.09.2012  întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  2096  din  28.08.2012;
- raportul  comun  nr.  2335 din 26.09.2012;
- raportul  nr. 2337 din 26.09.2012  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  2338 din  26.09.2012  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.2339 din 26.08.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Domnul Slăniceanu Dragoş-Cătălin: pentru parc vom primi bani sau nu? Dar cu vila 

de la Poiana Ţapului nu s-a făcut nimic de 20 de ani? În ceea ce priveşte lemnele de foc, de 
ce nu se folosesc cele depozitate la PRODAGRO? Nu este corect aşa. Domnul primar: e 
logic  aşa;  sunt  depozitate  şi  urmează   să  fie  tăiate.  Mai  trebuie  să  cumpărăm cărbuni.  
Domnul Fuerea: pe viitor este posibilă că  se va alinia costul consumului  de curent electric.

Este  adoptată   Hotărârea nr.   19 din 28.09.2012 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”. 

Se  trece  la  discuţii.  Domnul   Slăniceanu Dragoş-Cătălin:  de  ce nu putem avea  o 
echipă de dansuri la nivel local? El se poate ocupa împreună cu sprijinul acordat de Titi, de 
partea artistică iar bibliotecara să se ocupe de partea administrativă, inventar, supravegherea 
tinerilor  dansatori,  spaţiu  etc.  Domnul  Simoiu:  bibliotecarul  să   aibă  şi  atribuţiile 
referentului de cămin cultural.  Domnul Fuerea: pe bază de voluntariat se poate conlucra 
pentru a se organiza şi instrui echipa de dansuri; o comunitate se poate ridica spiritual prin 
cultură.  Doamna  Grigore  Mineţa:  nu  numai  stimularea  materială  contează  ci  şi  relaţia 
interumană,  socializarea  etc.  Domnul  primar:  în  ceea  ce  priveşte  microbuzul  şcolar  se 
aşteaptă deblocarea postului de la inspectorat. Domnul Fuerea: să se treacă la efectuarea 
cărţii  funciare pentru lac; vom putea astfel să  facem concesionarea. Domnul Rotaru: la 
Năstăsescu trebuie cumpărat  terenul. Domnul primar: vom face un nou sediu de  primărie, 
cu nivel.

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,
              Gogoţ Clementin                                                                              Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

