
                       ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
              Nr.  2973 din  29.11.2012

 PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 29.11.2012,  în sedinţa de îndată a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  9 din  cei 11 consilieri locali în funcţie, absentând motivat, domnul Curelea 
Ion şi domnul Voinoiu Cătălin-Constantin.

 Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare şi  anume cea  din data  de 12.11.2012, este  prezentat  şi 
aprobat cu unanimitate de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea 
de zi.

La primul punct, sunt prezentate:
-  adresa  nr.  209538  din  15.11.2012  a  D.G.F.P.  Ialomiţa,  -  Activitatea  de   de  Trezorerie  şi 

Contabilitate Publică;
- expunerea de motive nr. 2900 din 27.11.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2804 din 16.11.2012;
- raportul   nr. 2899  din 27.11.2012;
- raportul  nr. 2901 din 27.11.2012 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr.2902 din 27.11.2012  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  2903 din 27.11.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este   adoptată   Hotărârea nr.   29 din 29.11.2012   privind rectificarea  bugetului local,  la nivelul 

comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi 
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- solicitarea   nr. 1256 din 26.11.2012  a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe 

Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna NOIEMBRIE 2012, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr. 2906 din 27.11.2012 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2905 din 27.11.2012;
   - raportul nr.  2907 din 27.11.2012 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2908 din 27.11.2012 al  comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

 Este  adoptată  Hotărârea nr.  30 din 29.11.2012   privind  decontarea cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2910 din 27.11.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  de specialitate nr. 2909 din 27.11.2012 ;
- raportul  nr. 2911 din 27.11.2012 al comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  31 din 29.11.2012 privind actualizarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI 

ACOPERIRE A RISCURILOR,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012, cu 9 
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii. Domnul Simoiu: trebuie organizat un spatiu corespunzator pentru comerciantii 
care vin cu produse. Domnul primar: se doreste amenajarea terenului mic de lângă căminul cultural, atât cu 
locuri pentru comercianţi cât şi cu loc de parcare. Doamna Grigore:ste o idee foarte bună. Domnul primar:  
are în vedere şi o piaţă pentru pepeni, legume etc. Domnul viceprimar: ar fi bine ca terenul de fotbal să  
poarte denumirea „George Mihalache” în memoria  tânărului  sportiv care şi-a pierdut viaţa la o vârstă 
fragedă. Toţi sunt de acord , urmând a se  urma procedurile necesare în acest caz.

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/

