
                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 887 din 29.04.2013

 PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 29.04.2013,  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 nemotivat domnul Curelea Ion.
 Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de  03.04.2013, este  prezentat şi  aprobat cu unanimitate de 
voturi.  Ordinea de zi  este  aprobată cu unanimitate de voturi.

La primul punct, sunt prezentate:
- solicitarea   nr.  478 din 18.04.2013  a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la 

decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna MARTIE 2013, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.  

838 din 25.04.2013 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 837 din 25.04.2013;
   - raportul nr. 839 din 25.04.2013 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr.  840 din 25.04.2013 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. 17 din 29.04.2013 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 doilea  punct,  sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr.  842 din 25.04.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  841 din 25.04.2013 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 843 din 25.04.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 844 din 25.04.2013  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism.
 Este  adoptată  Hotărârea nr. 18 din 29.04.2013 privind  aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I 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 treilea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 846 din 25.04.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr. 632 din 26.03.2013;
            - raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 845 din 25.04.2013;
            - raportul  nr.  847 din 25.04.2013al comisiei juridice şi de disciplină,
            - raportul  nr.  848 din 25.04.2013  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism,
            - raportul nr.  849 din 25.04.2013al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţia copilului.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 19 din 29.04.2013 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 patrulea  punct,  sunt prezentate:
- memoriul justificativ nr. 808 din 19.04.2013 întocmit de către inspectorul  din cadrul compartimentului achiziţii publice;
- expunerea de motive nr.  851 din 25.04.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul   comun  nr. 850 din 25.04.2013 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- raportul nr. 852 din 25.04.2013  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 853 din 25.04.2013  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 854 din 25.04.2013 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. 20 din 29.04.2013  privind  asigurarea şi susţinerea integrală  a contribuţiei financiare aferente  

finalizării proiectului« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II »  la comuna Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  cu 10 
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii: se  ridică problema vilei de la Poiana Ţapului; se va face o deplasare  la Primăria de acolo cât mai curând 
posibil, cu documentaţia necesară.

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/

