
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 1345 din 11.07.2013

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 11.07.2013,  

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 domnul Slăniceanu 
Dragoş-Cătălin.
 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 21.05.2013, este  aprobat cu unanimitate 
de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi, cu menţiunea că  Proiectul de Hotărâre nr. 28 
din  02.07 2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, va fi supus dezbaterii într-o altă şedinţă, în termenul 
limită stabilit de O.U.G. nr.  din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei  publice  locale,  a  numărului  de  posturi  şi  reducerea  cheltuielilor  la  instituţiile  şi  autorităţile 
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor şi anume în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ susmenţionat (29 iunie 2013).

La primul punct se fac două propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă, astfel: domnul Voinoiu 
îl propune pe domnul Rotaru, iar doamna Grigore, îl propune pe domnul Curelea.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 24 din 11.07.2013  privind alegerea domnului Curelea Ion, ca preşedinte 
de şedinţă  pentru   perioada   AUGUST 2013 – OCTOMBRIE 2013, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct sunt prezentate:
- solicitările   nr. 613 din 05.06.2013 şi 747 din 28.06.2013 ale Consiliului de administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile  MAI şi IUNIE 
2013, 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr. 1274 din 02.07.2013 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1273 din 02.07.2013;
   -  raportul  nr.  1275  din  02.07.2013 al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 1276 din 02.07.2013 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. 25 din 11.07.2013 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.   1278 din 02.07.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 1277 din 02.07.2013 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 1279 din 02.07.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul nr.   1280 din 02.07.2013 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 26 din 11.07.2013 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru 

trimestrul  II  al anului 2013,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa   cu 10 voturi „pentru”, 0 
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea punct sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 1282 din 02.07.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr. 1140 din 07.06.2013;
- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 1281 din 02.07.2013;

            - raportul  nr. 1283 din 02.07.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
            -  raportul  nr.  1284 din 02.07.2013   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,



            -  raportul  nr.  1285 din 02.07.2013  al  comisiei  pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

Domnul primar: echipa de dansuri populare a localităţii noastre a avut o prestaţie deosebită la nivel  
judeţean, a impresionat la partea artistică dar şi prin costumele populare nou achiziţionate prin bunăvoinţa 
consiliului local. Ca urmare, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ialomiţa, a făcut autorităţii locale propunerea de 
a  se efectua o deplasare în Belgia, la un festival internaţional de folclor, în cadrul căruia echipa de dansuri va 
prezenta dansuri populare din diverse zone folclorice  ale ţării. Proiectul  de hotărâre cuprinde o sumă ce se va 
aloca din bugetul comunei, sumă la care se vor adăuga şi diverse sponsorizări. Se discută asupra celor trei  
anexe, astfel că se supun votului cu modificări, conform anexelor 1,2,3 ce se constituie parte integranta din  
hotărârea ce este supusă votului. 

Este  adoptată  Hotărârea nr. 27 din 11.07.2013 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 2013, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” 
şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea punct sunt prezentate:
- Expunerea de motive nr. 1287 din 02.07.2013   a Primarului comunei Gheorghe Doja,
 - Raportul nr. 1286 din 02.07.2013 al compartimentului Achiziţii publice;
- Raportul nr.  1288 din 02.07.2013 al  Comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
 - Raportul nr.  1289 din 02.07.2013  al  Comisiei juridice şi de disciplină,
- Raportul nr.  1290 din 02.07.2013  al  Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 28 din 11.07.2013 privind  privind aprobarea documentaţiei şi numirea 

comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică de “Pietruire străzi în 
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt 
discuţii.

La al şaselea punct sunt prezentate:
-  solicitarea  nr.  222736/21.06.2013 a  S.C. Enel  Distributie  Dobrogea   S.A,  înregistrată  la  Primăria 

comunei Gheorghe Doja sub nr. 1221 din 25.06.2013;
- solicitarea nr.  1 din 10.07.2013 a S.C. BODICONSTRUCT GRUP S.R.L., înregistrată la Primăria 

comunei Gheorghe Doja sub nr. 1342 din 10.07.2013;
- expunerea de motive nr.  1292 din 02.07.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;

            - raportul nr.  1291 din 02.07.2013  al  Compartimentului  cadastru;
-  raportul  nr.  1293  din  02.07.2013  al  Comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 1294 din 02.07.2013 al Comisiei juridice şi de diciplină.
Se face menţiunea că  suprafaţa este 8536 m.p. Conform numărului cadastral 20499.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 29 din 11.07.2013 privind aprobarea  constituirii  dreptului de  servitute, cu 

titlu  gratuit,  de  trecere  continuă  şi  perpetuă,  cu  piciorul  şi  cu  mijloace  auto,  asupra  terenului  extravilan, 
aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, având categoria păşune, situat în 
tarlaua  89/9/2,  în  suprafaţă  de  8536 m.p.,  cu  nr.  cadastral  20499,  pe  toată  durata  existenţei  capacităţilor 
energetice, în favoarea S.C.Enel Distribuţie Dobrogea   S.A.,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi 
„contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii. Domnul primar: proiectul pentru modernizarea tribunelor de la terenul de sport a 
fost  declarat  neeligibil  pe  motivul  unei  instalaţii  de  irigat  prea  moderne;  va  merge  la  Târgovişte  pentru 
retragerea cererii, modificarea proiectului şi redepunerea acestuia la viitoarea sesiune de depunere.

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/

