
                              ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 1286  din 29.05.2014

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.05.2014,  

în sedinţa de îndată  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 31.03.2014, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
La primul punct,  se fac propuneri pentru  alegerea preşedintelui de şedinţă. Singura propunere fiind  domnul Voinoiu

Cătălin-Constantin, se trece la vot.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  15 din 29.05.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru   perioada   mai 2014 -

iulie 2014,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- solicitările  nr.  295 din 07.04.2014 şi 408 din 13.05.2014 ale Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe

Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice, pentru lunile martie, aprilie  şi diferenţa pe februarie 2014, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.

1245 din 26.05.2014;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1244 din 26.05.2014;
   - raportul nr. 1246 din 26.05.2014 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 1247 din 26.05.2014 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. 16 din 29.05.2014 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:
- expunerea de motive  nr.  1249 din 26.05.2014   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  1248 din 26.05.2014 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 1250 din 26.05.2014   al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 1251 din 26.05.2014  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 17 din 29.05.2014 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul I al

anului 2014,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al patrulea punct,  sunt prezentate:
-expunerea de motive nr. 1253 din 26.05.2014  a primarului comunei Gheorghe Doja;
-nota  de  fundamentare  nr.  1252  din  26.05.2014   prezentată  de  viceprimarul  comunei  şi  inspectorul  responsabil  cu

urbanismul;   

-raportul nr.  1254 din 26.05.2014 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 18 din 29.05.2014 privind aprobarea concesionării prin  licitaţie publică  a  unui număr de 5
loturi de teren intravilan (loturile nr. 41, 54, 35, 38, 43), în suprafaţă  totală de 5.004 m.p.,   aparţinând domeniului privat al comunei
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, în  vederea  construirii de locuinţe proprietate personală, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0
voturi „contra”. 

Se trece la discuţii. 
Domnul Fuerea:  ar trebui plantaţi din nou pomi pe marginea DJ 306B şi ar trebui curăţată  vegetaţia de o parte şi de cealaltă

parte a acestui drum judeţean. De asemenea, biserica ortodoxă necesită reparaţii la acoperiş, reparaţii la partea de nord a imobilului şi
schimbarea centralei termice, iar la casa parohială, preotul nou venit  doreşte centrală termică.

Domnul  Voinoiu Cătălin Constantin: ar trebui  terminată baza sportivă multifuncţională.
Domnul primar: la rectificare se vor avea în vedere priorităţile. Speră că şi venitul din exploatarea terenului arabil, cultivat

cu porumb, va fi unul consistent pentru bugetul local. De asemenea se aşteaptă redevenţa de la parcul eolian. Ar dori ca plutele pentru
foc să fie distribuite persoanelor nevoiaşe din comună, pe baza unor liste de priorităţi.

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,
                 Voinoiu Cătălin-Constantin                                                                                  Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

