
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2404 din 26.11.2013

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26.11.2013,  

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

La şedinţă au participat 9 din  cei 11 consilieri locali în funcţie, absentând motivat  domnul  Fuerea Sorin şi domnul
Curelea Ion.

 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 31.10.2013, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct, sunt prezentate:
- nota de fundamentare  nr. 2332 din 22.11.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul comun   nr. 2331 din 22.11.2013  prezentat de către comisia de inventariere şi 

compartimentele urbanism şi cadastru,
-  raportul  nr. 2333  din  22.11.2013    al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 43 din 26.11.2013  privind  modificarea poz. nr.  72 din  anexa nr. 1 la H.C.L. nr.
23 din 16.05. 2011 privind însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  astfel
cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
 - raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator autorizat ANEVAR nr. 13348;
- cererea domnului Eftimescu Aurel-Ionel înregistrată la Primăria comunei Gheorghe Doja, sub nr. 2086

din 22.10.2013;
- contractul de vânzare-cumpărare din data de 30.09.2013 şi  procesul-verbal de predare-primire din 

data de 01.10.2013, ambele  încheiate între FEDERALCOOP Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, B-dul 
Cosminului, Bl. BN 5, Et. 1, judeţul Ialomiţa, în calitate de vânzător şi Eftimescu Aurel-Ionel, cu domiciliul în 
comuna Gheorghe Dojastrada Cofetăriei, nr. 109, judeţul Ialomiţa, în calitate de cumpărător.

- expunerea de motive  nr. 2147 din 31.10.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 2146 din 31.10.2013 ;
- raportul  nr.  2148 din 31.10.2013 al  comisiei juridice şi de disciplină;
 -  raportul  nr.  2149  din  31.10.2013  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
  Este  adoptată  Hotărârea nr.   44 din 26.11.2013  privind   aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea
terenului situat în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, strada Cofetăriei, nr. 46 A  către domnul Eftimescu Aurel-
Ionel, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 2 din 13.11.2013  a S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L. ,  înregistrată la Primăria comunei

Gheorghe Doja sub nr. 2266 din 13.11.2013;
- expunerea de motive nr. 2335 din 22.11.2013    a primarului comunei Gheorghe Doja;

             - raportul nr.  2334 din 22.11.2013    al  Compartimentului  cadastru;
- raportul nr. 2336 din 22.11.2013   al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 2337 din 22.11.2013   al Comisiei juridice şi de diciplină.

  Este  adoptată  Hotărârea nr. 45 din 26.11.2013  privind aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute de
trecere, cu titlu gratuit, asupra  unei porţiuni din drumul  de exploataţie agricolă De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o
lăţime  de  4  m,  aparţinând  domeniului  public  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,în  favoarea  S.C.
GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

 La al patrulea  punct, sunt prezentate:
-  solicitarea nr.  241023  din 20.11.2013 a  S.C.  Enel  Distributie  Dobrogea   S.A,  înregistrată  la  Primăria  comunei

Gheorghe Doja sub nr. 2318 din 20.11.2013;
- expunerea de motive nr. 2339 din 22.11.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;

             - raportul nr.  2338 din 22.11.2013 al  Compartimentului  cadastru;
- raportul nr. 2340 din 22.11.2013 al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 



amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 2341 din 22.11.2013al Comisiei juridice şi de diciplină.

  Este  adoptată  Hotărârea nr. 46 din 26.11.2013   privind  aprobarea  constituirii  dreptului de superficie, cu
titlu gratuit, 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.,  în vederea amplasării  unei linii  electrice
subterane LES 20kv , cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

 La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 1244 din 07.11.2013 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la

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

înregistrată sub nr. 2343 din 22.11.2013;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2342 din 22.11.2013;
   - raportul nr. 2344 din 22.11.2013   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2345 din 22.11.2013  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. 47 din 26.11.2013  privind  decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 9 voturi „pentru”, 0
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

 La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- adresa  nr. 1276 din 18.11.2013  a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator,

înregistrată sub nr. 2347 din 22.11.2013;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2346 din 22.11.2013;
   - raportul nr. 2348 din 22.11.2013   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2349 din 22.11.2013  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. 48 din 26.11.2013  privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor
şcolare  ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru
anul şcolar 2013-2014, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii. 

La al şaptelea  punct, sunt prezentate:
- adresele nr.  215935 din 18.11.2013 şi  nr. 217892 din 22.11.2013 a D.G.R.F.P . Ploieşti, Administraţia Judeţeană a

Finanţelor Publice Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 2351 din 22.11.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr. 2016 din 16.10.2013;
- raportul  compartimentului contabilitate  nr. 2350 din 22.11.2013;

            -  raportul  nr.  2352  din  22.11.2013  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
  Este  adoptată  Hotărârea nr. 49 din 26.11.2013   privind  rectificarea  bugetului local,  la nivelul comunei
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii. Domnul primar prezintă situaţia  referitoare la proiectul de canalizare şi epurare.
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 Vasile-Marian                                                                                     Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

