
                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 699 din 03.04.2013

 PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 03.04.2013,  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 nemotivat domnul Rotaru 
Vasile-Marian.

 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 28.02.2013, este  prezentat şi aprobat 
cu unanimitate de voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct, sunt prezentate:
- solicitarea   nr.  346  din 14.03.2013 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe 

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

iniţiator, înregistrată sub nr.  619 din  25.03.2013;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 618 din 25.03.2013;
   - raportul nr.  620 din  25.03.2013 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr.  621 din  25.03.2013 al  comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

Domnul primar: se intenţionează cumpărarea a două biciclete pentru cei doi paznici pentru a li se 
uşura munca de teren pe străzile comunei. Deplasarea acestora se va  face pe baza unui plan şi a unui orar 
bine  stabilit.  Domnul  Fuerea:  supravegherea  cu camere video trebuie  să  se  extindă,  în  special  în  zonele 
vulnerabile pe fondul   fenomenul infracţional care ar putea lua amploare. Camerele este bine dacă ar putea fi 
mai performante; trebuie să abordăm cu un interes mai mare problema şi chiar dacă nu se va ajunge la o 
monitorizare completă, totuşi  să se descurajeze acţiunile antisociale. Domnul Voinoiu: să se verifice hidranţii 
pentru ca în cazul unor eventuale intervenţii să nu existe piedici.  Doamna Grigore: la Grădiniţă suma de 
10.000 lei pentru reparaţii i se pare insuficientă şi ar fi bine să se facă o analiză temeinică a lucrărilor necesare 
şi  s-ar  impune izolarea sălilor  sau măcar  a tavanelor  acestora,  pentru a  se  menţine căldura pentru copii. 
Domnul  primar:  la  rectificare  poate  vom mai  aloca  nişte  sume.  Domnul  Slăniceanu:  întrucât  festivalul 
folcloric „Zărzărică-zărzărea” va avea loc, în acest an, la finele lunii aprilie, insistă ca întreaga sumă necesară 
pentru procurarea costumelor naţionale să fie prevăzută în bugetul iniţial pentru ca la festival să ne putem 
prezenta corespunzător. Toţi consilierii sunt de acord cu această propunere.

Este  adoptată   Hotărârea nr. 13 din 03.04.2013  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”.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- Hotărârea nr. 19 din 18.03.2013   a  Consiliului Judeţean Ialomiţa,
-  adresa  nr. 202766 din 20.03.2013   a D.G.F.P. Ialomiţa,
- expunerea de motive nr.  3249 din 28.12.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3253 din 28.12.2012,
- raportul   nr. 3248 din 28.12.2012 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 3250 din 28.12.2012   al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 3251 din 28.12.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 3252 din 28.12.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi  

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
 Este  adoptată  Hotărârea nr. 14 din 03.04.2013 privind  aprobarea   bugetului local la nivelul comunei 

Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 
La al treilea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.   3255 din 28.12.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,



- procesul-verbal  nr. 3259 din 28.12.2012,
- raportul   nr.  3254 din 28.12.2012 al compartimentului  de specialitate,
- raportul  nr.   3256 din 28.12.2012  al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr.  3257 din 28.12.2012 al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  3258 din 28.12.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  15 din 03.04.2013 privind  aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL 

ACHIZIŢIILOR PUBLICE la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2013, cu 11 voturi 
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 

La al patrulea  punct,  sunt prezentate:
- adresa  nr.  246 din 11.02.2013  a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-   expunerea de motive  prezentată  de către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr.  623 din  25.03.2013;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  622 din  25.03.2013;
   - raportul nr.  624 din  25.03.2013  al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr.  625 din  25.03.2013 al  comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

Domnul  Fuerea:  ar  fi  dorit  o  sumă  mai  mare  pentru  bursele  de  ajutor  social.  Domnul  primar:  
cuantumul lunar al sumei s-a dublat faţă de anul trecut; la fel şi numărul beneficiarilor şi în plus, se vor acorda 
din acest an şcolar  şi un număr de 7 burse de merit.

 Este  adoptată  Hotărârea nr.  16 din 03.04.2013  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 2012-2013, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. 

Consilierii hotărăsc de comun acord, ca peste câteva zile, să se deplaseze la Primăria de la  Poiana 
Ţapului, cu documentaţia referitoare la Casa de Vacanţă pe care o deţine comuna Gheorghe Doja, pe raza 
teritorială a localităţii Poiana Ţapului.

În  încheiere,  domnul  primar  mulţumeşte  consilierilor  locali  pentru  aportul  pe  care  l-au  avut  în 
fundamentarea şi aprobarea unui buget local echilibrat  şi-şi exprimă  speranţa că în acest an se va reuşi  
finalizarea a două proiecte importante: baza sportivă multifuncţională tip II şi parcul din centrul  localităţii.

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,
                  Grigore Mineţa                                                                                  Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

