
                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 1020 din 21.05.2013

 PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 21.05.2013,  în sedinţa  ordinară a Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

 La şedinţă au participat  10 din  cei 11 consilieri locali în funcţie, absentând motivat doamna Grigore Mineţa.
 Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  29.04.2013,  este   prezentat  şi  aprobat  cu 
unanimitate de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct,  având în vedere  absenţa motivată, de la şedinţă, a doamnei consilier local Grigore Mineţa,  
aleasă preşedinte de şedinţă pentru perioada martie 2013- mai 2013,  conform Hotărârii Consiliului Local al  comunei 
Gheorghe Doja, adoptată sub nr. 7 din 28.02.2013,  domnul Slăniceanu Dragoş face propunerea ca doamna Praf Mihaela 
să fie aleasă ca preşedinte al şedinţelor Consiliului Local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 
21.05.2013- 31.07.2013, cu data de 21.05.2013, Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, adoptată sub nr. 
7 din 28.02.2013,  încetându-şi aplicabilitatea.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 21 din 21.05.2013 privind alegerea doamnei Praf Mihaela ca preşedinte al şedinţelor 
Consiliului Local în perioada 21.05.2013 - 31.07.2013, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- solicitarea   nr.  948 din 10.05.2013  a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu  

privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna APRILIE  2013, 
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  

înregistrată sub nr. 950 din 10.05.2013 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 949 din 10.05.2013;
   - raportul nr.  951 din 10.05.2013 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 952 din 10.05.2013 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.  22 din 21.05.2013  privind   decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele 
didactice care nu dispun de locuinţă  pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 10 voturi „pentru”, 0 
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea punct, sunt prezentate:
 - Expunerea de motive  nr. 954 din 10.05.2013 a Primarului comunei Gheorghe Doja,

           - Referatul nr. 953 din 10.05.2013 al Compartimentului cadastru din cadrul Primăriei comunei Gheorghe Doja;
          - raportul Comisiei juridice şi de disciplină  nr. 955 din 10.05.2013.

Este  adoptată  Hotărârea nr.   23 din 21.05.2013 privind   aprobarea implementării proiectului  “Eficientizarea 
activităţii  autorităţilor  administraţiei  publice  locale din Judeţul  Ialomiţa  prin implementarea unei  soluţii  e-guvernare 
performante”  din cadrul  Programului  Operaţional Sectorial,,Creşterea Competitivităţii  Economice,,  2007- 2013 „Axa 
prioritară  3-TIC  pentru  sectoarele  privat  şi  public,Domeniul  de  intervenţie  3.2-Dezvoltarea  şi  creşterea  eficienţei  
serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”,   cu 10 
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii. Domnul primar adresează consilierilor locali invitaţia  de a participa la acţiunea organizată în 
data de  29.05.2013 la Biblioteca din comuna Gheorghe Doja, pentru programul „Biblionet”.  Se vor întocmi un număr de 
3 fişe de proiect  pentru următoarele :  reabilitarea Şcolii  de tip Spiru Haret,  construirea unei pieţe agroalimentare şi  
reabilitarea unui drum comunal amplasat pe teren extravilan ce deserveşte proprietatea privată a cetăţenilor. Se  reiterează 
necesitatea  deplasării la Poiana Ţapului în vederea clarificării  situaţiei la Primărie, referitor la Casa de vacanţă. De  
asemenea se pune problema  casei  proprietate Năstăsescu, imobil ce se află într-o stare avansată de degradare precum şi  
problema lacului (carte funciară, titluri de proprietate care mai conţin suprafeţe de Hb).

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,
                      Praf Mihaela                                                                                       Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

