
                       ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
              Nr.  3168 din  19.12.2012

 PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 19.12.2012,  în sedinţa de îndată a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat  toţi  cei 11 consilieri locali în funcţie.
 Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare şi  anume cea  din data  de  29.11.2012, 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.  210293  din  05.12.2012  a  D.G.F.P.  Ialomiţa,  -  Activitatea  de   de  Trezorerie  şi 

Contabilitate Publică;
- prevederilor nr. crt. 24 din  Anexa la Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ialomiţa, adoptată sub  nr. 90 

din 14.12.2012;
- expunerea de motive nr. 3104 din 14.12.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2985 din 03.12.2012;
- raportul  comun  nr. 3103 din 14.12.2012;
- raportul  nr. 3105 din 14.12.2012 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 3106 din 14.12.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  3107 din 14.12.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  32 din 19.12.2012   privind  rectificarea  bugetului local, modificarea 

listei de investiţii precum  şi modificarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice,  la nivelul comunei 
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”, 
conform anexelor la hotărâre avându-se în vedere  ultimele priorităţi locale. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr. 3112 din 14.12.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 3111 din 14.12.2012  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 3113 din 14.12.2012 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr.  3114 din 14.12.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
 Este  adoptată  Hotărârea nr.   33 din 19.12.2012   privind aprobarea contului de execuţie bugetară 

pentru  trimestrul  IV al anului 2012,   la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr. 3116 din 14.12.2012 a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. 3115 din 14.12.2012;
- procesul verbal nr. 2725 din 08.11.2012; 
- raportul  nr.  3117 din 14.12.2012 al  comisiei juridice şi de disciplină.
Este  aprobată  în  unanimitate   şi   completarea  anexei  1  la  proiect,  la  punctul  C.  Impozitul  pe 

mijloacele  de  transport,  în  sensul  că  după   I.  Vehicule  înmatriculate,  se  va  introduce  şi   II.Vehicule 
înregistrate,  la  nivelurile  minime prevazute în  lege.  Acest  lucru  se datorează  ultimelor  modificări  ale 
Codului Fiscal, în speţă  Legea nr. 209 din 13 noiembrie 2012.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  34 din 19.12.2012   privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi 
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct,  sunt prezentate:
-  expunerea de motive  nr.  3119 din  14.12.2012 a  primarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul 

Ialomiţa,



- raportul   comun nr. 3118 din 14.12.2012 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
-  raportul  nr.3120  din  14.12.2012   al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

 Este  adoptată  Hotărârea nr.   35 din 19.12.2012   privind asigurarea şi susţinerea suplimentării cu 
suma de 120.909,47  lei  inclusiv TVA,  a   contribuţiei  financiare pentru proiectul  „REALIZARE DE 
SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,  din cadrul  „Programului 
naţional  de îmbunătăţire   a  calităţii  mediului  prin realizarea de spaţii  verzi  în localităţi“, cu 11 voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea punct, sunt prezentate:
-   Avizul  Unic   nr.  26  din  11.10.2012 emis  de   Comisia  Tehnică  Judeţeană  de  Amenajare  a 

Teritoriului, Urbanism şi Lucrări Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;
-  Hotărârea nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, privind 

Regulamentul  local  de implicare  a  publicului  în  elaborarea  şi/sau  revizuirea  planurilor  de  urbanism şi 
amenajare a teritoriului, astfel cum a fost modificată prin   Hotărârea  nr. 6 din 03.02.2012;

- Raportul nr. 2886 din 27.11.2012 al informării şi consultării publicului referitor la P.U.Z. şi R.L.U. 
aferent   ,,CONSTRUIRE  PARC  FOTOVOLTAIC,  STAŢIE  TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI 
RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL,,;

-    cererea şi lucrarea  aferentă cu nr. 20 din 27.11.2012, înregistrată la Primăria comunei Gheorghe 
Doja,   cu nr. 2885 din 27.11.2012, în faza de P.U.Z., proiect întocmit de S.C.XILENE ATELIER 
DE ARHITECTURĂS.R.L.,  la  iniţiativa  beneficiarului  S.C BB CENTRALE FOTOVOLTAICE 
PROIECT 1  S.R.L., 
- expunerea de motive nr.  2888 din 27.11.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 2887 din 27.11.2012 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr. 2889  din 27.11.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 2890 din 27.11.2012 al Comisiei juridice şi de diciplină;

procesul verbal nr. 2891 din 27.11.2012;
Este  adoptată  Hotărârea nr.   36 din 19.12.2012   privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U. aferent 

,,CONSTRUIRE  PARC  FOTOVOLTAIC,  STAŢIE  TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI 
RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL,,, cu 11 voturi  „pentru”,  0  „abţineri”  şi   0 
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii. Domnul primar: există o strategie la nivel local; avem lucrări începute, proiecte 
în derulare; sperăm să le continuăm cu bine şi să le finalizăm. Toate acestea pot fi realizate doar dacă există  
colaborare la nivel local. Doamna Grigore: este bine să se manifeste înţelegere din partea tuturor. Domnul 
Fuerea: consideră că lucrurile se îndreaptă în direcţia corectă. Domnul Slăniceanu: este bine ca în bugetul  
de anul următor să  prevedem sume necesare pentru costumele naţionale ale participanţilor la ansamblul 
local de dansuri populare. 

În încheiere domnul primar mulţumeşte domnilor consilieri pentru colaborare şi le doreşte  sărbători 
fericite şi un an nou mai bun, plin de realizări.

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,
                  Rotaru Monica                                                                                   Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

