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 PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.02.2013,  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 31.01.2013, este  prezentat şi aprobat 

cu unanimitate de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.
La  primul  punct,  se  fac  propuneri  pentru  alegerea  presedintelui  de  sedinta,  doamna  Grigore 

propunandu-l  pe  domnul  Voinoiu,  iar  domnul  Gogot  propunand-o  pe  doamna  Grigore  Mineta,  ultima 
propunere fiind aprobata cu unanimitate de voturi.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 7 din 28.02.2013 privind alegerea doamnei Grigore Mineta ca preşedinte 
de şedinţă pentru  perioada  MARTIE 2013 - MAI 2013,  cu 11 voturi  „pentru”,  0 „abţineri” şi  0 voturi 
„contra”.Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- solicitarea   nr.  207 din 05.02.2013 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe 

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

iniţiator, înregistrată sub nr. 389 din 19.02.2013;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 388 din 19.02.2013;
   -  raportul  nr.  390  din  19.02.2013  al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 391 din 19.02.2013  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. 8 din 28.02.2013  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 treilea punct, sunt prezentate:
- nota de fundamentare  nr.  393 din 19.02.2013  a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 392 din 19.02.2013 al  compartimentului  resurse umane;
- raportul nr. 394 din 19.02.2013  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  395 din 19.02.2013   al comisiei pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
- procesul-verbal nr. 117  din 21.01.2013, încheiat  cu ocazia finalizării  examenului organizat pentru 

promovarea unui număr de 4 funcţionari publici de execuţie, în gradul profesional, inspector, clasa I, în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Secretarul comunei prezintă consilierilor şi numele celor  4 funcţionari publici în cauză.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  9  din  28.02.2013  privind  modificarea  anexei  nr.  2  la  Hotărârea 

Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.   45  din  16.12.2011  prin  care  s-a  aprobat structura 
organizatorică şi  statul de funcţii  ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”.

La al patrulea  punct,  sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr. 397 din 19.02.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. 396 din 19.02.2013;
- raportul  nr.  398 din 19.02.2013 al  comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr.  399 din 19.02.2013 al  comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local.
 Este   adoptată   Hotărârea nr.   10 din 28.02.2013   privind  modificarea şi  completarea  Hotărârii 



Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja   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:
-  expunerea  de  motive  prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de 

iniţiator, înregistrată sub nr. 401 din 19.02.2013;
          -  raportul  nr. 400 din 19.02.2013 al compartimentului asistenţă socială;

         -  raportul  nr.  402 din  19.02.2013  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

Domnul Fuerea: avem cazuri  din cele prevăzute la primele două situaţii din proiectul de hotărâre? 
Domnul primar: din fericire nu avem asemenea cazuri. Secretarul comunei: avem  un caz de familie care se 
află într-o situaţie de dificultate/ vulnerabilitate, ce poate duce la marginalizare sau excluziune socială, în 
sensul că imobilul în care locuieşte familia nu este  racordată la sistemul de alimentare cu energie electrică. 

Este  adoptată   Hotărârea nr.  11 din 28.02.2013  privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, familiilor 
sau persoanelor singure, la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA, cu 11 voturi „pentru”, 
0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 

La al şaselea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 404 din 19.02.2013   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal   nr. 3247 din 28.12.2012;
- raportul   nr.  403 din 19.02.2013 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 405 din 19.02.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr.  406 din 19.02.2013   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   407 din 19.02.2013  al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată   Hotărârea nr. 12 din 28.02.2013  privind aprobarea  contului anual de  execuţie a 

bugetului local, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012,  cu 11 voturi „pentru”, 0 
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţiile finale.
Domnul primar:  procentul de încasări pe anul 2012 a fost de aproximativ 80%, iar luni este convocat 

la şedinţă, la Slobozia,  pentru fundamentarea bugetului pe acest an. În jurul datei de 15 martie sperăm să 
putem adopta bugetul pe acest  an.  Sunt solicitate doamnei contabil  clarificări,  astfel:  Domnul Slăniceanu 
referitor  la  deszăpezire,  domnul  Fuerea,  referitor  la  asistenţii  personali  şi  la   indemnizaţiile  acordate 
persoanelor cu handicap precum şi la baza sportivă, iar domnul Rotaru referitor la sport. Domnul Simoiu: ar fi 
bine dacă s-ar clarifica cu salubritatea, să fie mai serioşi, să vină la timp să colecteze gunoiul. Domnul primar: 
soluţia este clară; vom achiziţiona o maşină de gunoi şi vom  gestiona  printr-un serviciu propriu pe care-l 
vom înfiinţa,  dar  după  ce  vom încheia  raportul  contractual  cu  societatea  căreia  i-am delegat  gestiunea. 
Domnul Slăniceanu: reiterează  necesitatea achiziţionării  costumelor populare pentru echipa de dansuri a 
comunei.

Domnul primar: în ceea ce priveşte  baza sportivă multifuncţională, ar trebui ca  fima să lucreze câteva 
luni fără bani şi doar apoi să primească suma cuvenită pe care probabil am primit-o de la minister.

Domnul Slăniceanu: este bine să terminăm proiectele începute, cu banii primăriei, dacă se poate şi,  
doar apoi, să începem alte lucrări; străzile sunt foarte deteriorate. Domnul Simoiu: străzile s-au cam stricat. 
Doamna Grigore: o maşină stă parcată  în faţa grădiniţei, unde nu este loc de parcare amenajat şi blochează 
astfel intrarea în grădiniţă. Domnul viceprimar: vom lua măsuri să nu se mai întâmple acest lucru.

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/

