
                      ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
            Nr.  253 din  31.01.2013

 PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 31.01.2013,  în sedinţa  ordinară 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 19.12.2012, este  prezentat 

şi  aprobat cu unanimitate de voturi.   Ordinea de zi  este   aprobată cu unanimitate de voturi, cu 
completarea  acesteia  cu  un  ultim  punct  şi  anume  prezentate  celor   2   rapoarte  anuale  ale 
primarului comunei, raportul viceprimarului comunei şi cele 10 rapoarte ale consilierilor locali, 
pe anul 2012. Se trece la ordinea de zi, astfel completată.

La primul punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  127 din 22.01.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 128 din 22.01.2013  al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.129  din  22.01.2013   al  comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  culte, 

învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
-  raportul  nr.  130  din  22.01.2013  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-

financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.    1  din 31.01.2013  pentru aprobarea propunerii  privind 

evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  comunei  Gheorghe  Doja, 
judeţul Ialomiţa, pe anul 2012, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  132 din 22.01.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe 

Doja,
-  raportul   nr.  131 din 22.01.2013 al compartimentului  de  asistenţă socială  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
-  raportul   nr.  133 din  22.01.2013 al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte, 

învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Domnul Slăniceanu: ce se întâmplă cu lemnele depozitate în incinta SA PRODAGRO? 

Domnul primar: au fost  depozitate pentru a se usca şi urmează a se   folosi la şcoală, grădiniţă, 
primărie  etc.  Domnul  primar:  avem doar 6 cazuri  de  ajutor  social,  din care  doar  4 prestează 
activităţi,  un caz  având adeverinţă medicală iar un alt caz, familia având un copil sub 7 ani.  
Domnul Simoiu: avem puţine cazuri; este bine că nu se încurajează lenea la nivel local şi este la 
fel de bine că există posibilitatea de a lucra în domeniul agriculturii. Dragoş: este democraţie pe 
care unii o înţeleg greşit.  Domnul primar: avem cazul Matache Manuela. A fost mediatizat la 
televiziune cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Domnul Fuerea: este bine să se asigure un echilibru 
între posibilităţile primăriei şi necesităţile copiilor. Domnul primar: totul se poate face doar în 
limitele legii. La ajutor social familia nu se încadrează însă putem,  în interesul celor şase copii, să 
îi ajutăm, prin adoptarea unei hotărâri a consiliului local  prin care să se aprobe acordarea unui 
ajutor  de  urgenţă  în  vederea  racordării  la  energia  electrică  a  imobilului  proprietate  în  care 
locuieşte familia. Acest lucru se va  întâmpla după adoptarea bugetului local pe acest an.

 Este  adoptată  Hotărârea nr.  2 din 31.01.2013  privind  aprobarea Planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local, pentru anul 2013, pentru familiile beneficiare de ajutor social, 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:
- solicitarea   nr.  50 din 16.01.2013 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Gheorghe Doja  cu privire  la  decontarea  navetei  cadrelor  didactice  pentru luna DECEMBRIE 



2012, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrată sub nr.135 din 22.01.2013  ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 134 din 22.01.2013 ;
   -  raportul  nr.  136 din 22.01.2013  al   comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului 
local;

-  raportul  nr.  137  din  22.01.2013  al   comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte, 
învăţământ ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia copilului,  din  cadrul 
consiliului local.

Domnul Slăniceanu: cu microbuzul şcolar ce se mai face? Domnul primar: avem un post 
vacant pe care dorim să-l ocupăm  cu unul de şofer pe maşina de gunoi, pe care intenţionăm să o 
achiziţionăm pe viitor. Acea persoană care va fi şofer profesionist,  va putea să se ocupe şi de 
microbuz. Domnul Curelea: cetăţenii ce pot face, ar fi bine să plătească  contractul societăţii de 
salubrizare doar pe câteva luni ale acestui an.

Este   adoptată   Hotărârea  nr.   3  din  31.01.2013    privind  decontarea  cheltuielilor  de 
transport  pentru cadrele  didactice  care  nu dispun de locuinţă  pe  teritoriul  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.139 din 22.01.2013  a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr.138 din 22.01.2013;
- raportul  nr. 140 din 22.01.2013  al  comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 141 din 22.01.2013   al  comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului 
local.

Domnul  Fuerea:  pe  de  o  parte  era  bine  să  avem arierate  deoarece  văd că  statul  ajută 
autorităţile locale în această privinţă.

 Este  adoptată  Hotărârea nr.  4 din 31.01.2013 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 cincilea punct, sunt prezentate:
-  avizul  conform nr.   471  din  17.01.2013  al  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Ialomiţa- 

Compartiment Reţea Şcolară;
-  avizul  conform nr.   472  din  17.01.2013  al  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Ialomiţa- 

Compartiment Reţea Şcolară;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrată sub nr. nr. 144 din 22.01.2013 ;
   -  raportul  nr.  143 din 22.01.2013 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 145 din 22.01.2013 al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr. 146 din 22.01.2013 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.5  din 31.01.2013  privind   organizarea  reţelei  şcolare,   la 
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2013- 2014,  cu 11 voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.   

La al şaselea punct, sunt prezentate:
-  cererea  nr. 142 din 22.01.2013  a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja, 
- expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrată sub nr.  148 din 22.01.2013;
   -  raportul comun  înregistrat sub nr.  147 din 22.01.2013;
   -  raportul  nr.  149 din 22.01.2013 al   comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului 



local;
- raportul nr. 150 din 22.01.2013 al  comisiei  juridice şi de diciplină, din cadrul  consiliului 

local.
Domnul primar: la nivel local s-a organizat o singură asociaţie a crescătorilor de animale. 

Domnul Curelea: redevenţa i se pare mică. Domnul primar: redevenţa se va indexa anual cu rata 
inflaţiei şi vor plăti şi impozitul/taxa locală care pentru acest an este de 28 lei/ha. Domnul Fuerea:  
i se pare mică redevenţa; vor beneficia şi de  subvenţie. Domnul primar: terenul poate fi folosit  
doar ca păşune, în interesul crescătorilor de animale de pe raza localităţii noastre.

Este  adoptată  Hotărârea nr.    6 din 31.01.2013  privind  aprobarea concesionării  prin 
atribuire directă a suprafeţei de teren 217,3907  ha păşune,  teren ce aparţine domeniului privat al 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 
Nu sunt discuţii.

 La  al  şaptelea  punct,  se  face  prezentarea  RAPORTULUI   DE  EVALUARE  A 
IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2012 şi a RAPORTULUI DE EVALUARE   A 
IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2012.

În  continuare  sunt  prezentate  cele  2  rapoarte  anuale  ale  primarului  comunei,  raportul 
viceprimarului comunei şi cele 10 rapoarte ale consilierilor locali, pe anul 2012.

Se trece la discuţii. 
Domnul Slăniceanu: cu lacul ce s-a mai făcut? Ar fi fost bine dacă îl amenajam cât de cât, 

cu sume din bugetul local. Domnul primar: se lucrează la cartea funciară dar sunt greutăţi în ceea 
ce priveşte suprafeţele ce au rămas înscrise în titlurile  de proprietate ale cetăţenilor comunei. 
Domnul  Fuerea:  ar  fi  bine  dacă  sobele  demolate  ar  fi  date  unor   familii  tinere.  Domnul 
Slăniceanu:  se impune achiziţionarea unui număr de  15 perechi de costume populare; se apropie 
festivalul folcloric. Domnul primar: se va avea în vedere acest lucru la adoptarea bugetului local 
în luna februarie, se pare.  Este un lucru de consemnat acele că s-a achitat taxa pentru autorizaţie 
de către societatea care  construieşte parcul  eolian pe raza comunei Gheorghe Doja, o sumă 
considerabilă peste 3 miliarde lei vechi. Anul acesta redevenţa va fi de  aproximativ 3 miliarde, 
sumă considerabilă pentru bugetul local al comunei noastre. Ar fi bine dacă am putea să începem 
canalizare ca apoi să putem continua cu asfaltarea în localitate. Ne dorim să amenajăm imobilul 
unde   nu  mai  funcţionează  şcoala  veche,  sala  de  sport,  zonă  de  parcare,  împrejmuire 
corespunzătoare. La primărie sunt în curs lucrările de renovare, urmează ca în vară, în măsura 
posibilităţilor,  să  facem  un  proiect  pentru  o  mansardare.  Domnul  Voinoiu:  clădirea  veche  a 
cooperativei de consum a ajuns o ruină. Domnul primar: terenul aparţine domeniului privat al 
comunei. Domnul Curelea: cu brutăria ce se mai întâmplă?  Domnul primar: au considerat că nu 
este rentabilă, au mai plătit în decembrie redevenţa; ar fi bun un parteneriat. Domnul Voinoiu: Au 
început să se strice străzile din comună. Domnul primar: când vremea se va ameliora vom încerca 
să intervenim. Avem un proiect depus la CNI Bucureşti pentru căminul cultural.

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/

