
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 1855 din 23.09.2013

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23.09.2013,  

în sedinţa  de îndată a Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat 10 din   cei 11 consilieri locali în funcţie,  absentând motivat domnul  Rotaru
Vasile-Marian.

 Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  25.07.2013,  este   aprobat  cu
unanimitate de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct, sunt prezentate:
 -  nota de fundamentare  nr. 1626  din 26.08.2013 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  nr.  1625  din  26.08.2013  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 1627 din 26.08.2013 al comisiei  juridice şi de disciplină,
– Avizul ANFP Bucureşti.

  Este   adoptată   Hotărârea nr. 31 din 23.09.2013  privind   aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul  2014, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 1742 din 12.09.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr. 1528 din 05.08.2013;
- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 1741 din 12.09.2013;

            - raportul  nr. 1743 din 12.09.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
            -  raportul  nr.  1744 din  12.09.2013  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            -  raportul  nr.  1745 din 12.09.2013 al  comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

Domnul primar expune aspectele legate de Ziua  comunei ce se va organiza pe 29.09.2013, faptul că vor
fi  prezenţi  pe  lângă  ansamblul  de  dansuri  al  comunei,  soliştii  vocali  din  comună,  ansamblul  artistic   din
Slobozia şi doi interpreţi de marcă ai muzicii populare româneşti: Petrică Mâţu Stoian  şi Emilia Ghinescu. Va
fi amenajată o scenă de către o firmă specializată, inclusiv instalaţia de lumini şi sonorizarea. Suma alocată
pentru eveniment va fi  22.000 lei. Evenimentul va începe la orele 15. Doamna Grigore: era bine să fie invitaţi
şi veteranii de război, având în vedere că este un prim astfel de eveniment. Domnul primar: şi domnul Lupu
Gheorghe ar trebui invitat deoarece este autor a patru monografii,  două ale comunei, una a şcolii şi una a
bisericii. De afişe se va ocupa Cornel Oprea. Se va confecţiona şi un baner care va fi folosit şi pentru ediţiile
următoare ale acestui eveniment. Domnul Slăniceanu: pentru o oră de prestaţie i se pare suma de 5.500 lei
foarte mare pentru cei doi  interpreţi vocali.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 32 din 23.09.2013  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 treilea  punct, sunt prezentate:
- nota de fundamentare  nr. 1747  din 12.09.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

-  raportul  comun   nr.1746  din  12.09.2013   prezentat  de  către  comisia  de  inventariere  şi
compartimentele urbanism şi cadastru,

-  raportul  nr.  1748  din 12.09.2013 al  comisiei  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 33 din 23.09.2013  privind  completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 23 din
16.05. 2011 privind însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu
10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.



La al patrulea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 232524  din 10.09.2013 a S.C. Enel Distributie Dobrogea  S.A, înregistrată la Primăria

comunei Gheorghe Doja sub nr. 1740 din 12.09.2013;
- solicitarea nr.  18 din 10.09.2013 a S.C. BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC  S.R.L., înregistrată

la Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 1731  din 11.09.2013;
- expunerea de motive nr. 1752 din 12.09.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;

              - raportul nr.  1751 din 12.09.2013  al  Compartimentului  cadastru;
-  raportul  nr.  1753 din 12.09.2013   al  Comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 1754 din 12.09.2013 al Comisiei juridice şi de diciplină.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 34 din 23.09.2013  privind  aprobarea   constituirii  dreptului de uz si
servitute de trecere, cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice, asupra  unei porţiuni de 
31 m.p.  din drumul   de  exploataţie agricolă De 53/4, aparţinând domeniului  public   al  comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa şi asupra suprafeţei de 20   m.p. din tarlaua PDP 54, aparţinând domeniului  privat  al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,    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 Slăniceanu: vrea să clarifice un aspect şi anume cel conform căruia el a vrut să meargă în

deplasarea din Belgia cu formaţia de dansuri iar  domnul primar nu a dorit să-l ia. Domnul primar, spune că în
discuţia purtată cu acesta a fost întrebat cine sponsorizează deplasarea şi i-a spus că SA PROD AGRO, dar că
nu i-a spus că doreşte să participe la acea deplasare. Domnul Slăniceanu: un an de zile de când se ocupă cu
domnul Simoiu Titi de dansuri, domnul primar nu a mers la repetiţiile dansatorilor, iar acum a plecat în Belgia
cu aceştia.  Dacă el s-a ocupat de formaţia  de dansuri, nu era oare normal să meargă şi el în Belgia alături de
membrii formaţiei? Doamna Praf Mihaela: era normal ca  şi domnul Slăniceanu  să fie alături de formaţia de
dansuri, era şi meritul său. Domnul primar: eu am atras banii necesari, iar consiliul local doar i-a aprobat.

Doamna Grigore: este o problemă deosebită cea a îngrijitoarei  (femeie de serviciu) la grădiniţă,  în
sensul că este încadrată pe ½ normă dar  este nevoie zilnic de prestaţia a 8 ore de activitate. Copii sunt mici, au
nevoie de la prima oră  până la finele orelor de program de îngrijitoare iar după terminarea orelor de curs este
necesară curăţenia, igienizarea localului grădiniţei. Apelează la găsirea unei soluţii în vederea întregirii normei
sau  a  remuneraţiei  lunare.  Consilierii  locali  propun  ca  o  soluţie  temporară  ca  ei  să  doneze  o  sumă  din
indemnizaţia de şedinţă pentru aceasta, dar nu este o rezolvare  permanentă şi sigură. Domnul primar: se pare
că din anul 2014 se va schimba modalitatea de angajare, se va da mai multă libertate autorităţii locale, la
angajări şi salarizare, în măsura în care va dispune de resurse financiare.  Domnul Slăniceanu: pe suprafaţa de
arabil  cultivată  cu floarea-soarelui  care  a  fost  profitul?  Domnul  primar:  40.000 lei  pentru  cele  50  de ha.
Domnul Fuerea: cu asfaltarea se mai ştie ceva? Domnul primar: se speră la o viitoare rectificare bugetară, în
sprijinul consiliului judeţean. Domnul Slăniceanu: cu lacul nu se face nimic? Domnul primar: se lucrează la
cartea funciară dar sunt impedimente în sensul că  au rămas suprafeţe din luciu şi în titlurile  de proprietate ale
cetăţenilor comunei.

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,
                      Curelea Ion                                                                                       Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

