
                          ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2585  din 30.10.2014

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.10.2014,  

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  motivat  domnul  Voinoiu  Cătălin-
Constantin.  La şedinţă este prezent şi  domnul Tudorie Petre, Director al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja. Procesul-verbal al
şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 19.09.2014, este  aprobat cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea de zi.
La primul punct,  sunt prezentate:
-  expunerea de motive nr. 2477 din 21.10.2014    a  primarului comunei Gheorghe Doja;
-  raportul  nr. 2476 din 21.10.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 2478 din 21.10.2014  al comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 32 din 30.10.2014  privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011

referitoare la   trecerea  CĂMINULUI CULTURAL din domeniul  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  în 
domeniul  privat   al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe perioada derulării   investiţiei  „Reabilitare, modernizare şi
dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2480 din 21.10.2014   a Primarului Comunei Gh Doja; 
- raportul   nr.  2479 din 21.10.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;

      - raportul nr. 2481 din 21.10.2014 al comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 33 din 30.10.2014 privind  revocarea Hotărârii nr.  31 din 19.09.2014 referitoare la

  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe
toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin
Cultural  -  Sat  Gheorghe  Doja,   Comuna  Gheorghe  Doja,  Judeţul  Ialomiţa”  în  cadrul  PROGRAMULUI  PRIORITAR
NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTELE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE
NU  EXISTĂ  ASEMENEA INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA,  MODERNIZAREA,  DOTAREA ŞI
FINALIZAREA LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢIE  A AŞEZĂMINTELOR  CULTURALE  DE  DREPT PUBLIC  DIN
MEDIUL  RURAL  ŞI  MIC  URBAN   –  OBIECTIVUL  REABILITAREA,  MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII
CULTURALE  DIN MEDIUL RURAL, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
-  expunerea  de  motive  nr.  2483  din  21.10.2014   a  Primarului  comunei  Gheorghe  Doja  privind  necesitatea  şi

oportunitatea adoptării  unei Hotărâri privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului
de investiţii   „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna 
Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;
            - raportul de specialitate nr.  2482 din 21.10.2014 al viceprimarului  şi al compartimentului urbanism şi amenajarea
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,  privind necesitatea şi  oportunitatea
iniţierii  proiectului  de  hotărâre  pentru   predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice   prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului
de investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;

- raportul nr. 2484 din 21.10.2014 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 2485 din 21.10.2014 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.   34  din  30.10.2014  privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi

Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural -
Sat  Gheorghe Doja,Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu
sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
-           expunerea de motive nr. 2098 din 10.09.2014   a primarului comunei Gheorghe Doja;
-          raportul  de  specialitate  nr.  2097  din  10.09.2014   al   viceprimarului  comunei  Gheorghe  Doja  şi  al

compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja, prin care se propune instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului Cultural Cămin
Cultural - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”;

-          raportul nr. 2099 din 10.09.2014   al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 35 din 30.10.2014 privind  instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea si



Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”, cu 10
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2487 din 21.10.2014 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,

            - procesul-verbal  nr. 2316 din 03.10.2014;
- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 2486 din 21.10.2014;

            -  raportul  nr.  2488  din  21.10.2014  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Directorul Şcolii Gimnaziale prezintă un necesar de materiale pentru buna funcţionare a procesului instructiv-educativ
la nivelul şcolar şi preşcolar. De asemenea, solicită sprijinul în ceea ce priveşte  infrastructura IT, arhivarea, combustibilul
lichid pentru aprinderea focului la centralele termice, împrejmuirea localurilor şcolilor,  terenul de joacă.

Este  adoptată  Hotărârea nr.  36 din 30.10.2014  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 2014, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 1034 din 08.10.2014  a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la

decontarea navetei cadrelor didactice, pentru luna SEPTEMBRIE  2014; 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată

sub nr. 2490 din 21.10.2014;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2489 din 21.10.2014;
   -  raportul  nr.  2491  din  21.10.2014  al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2492 din 21.10.2014 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.  37 din 30.10.2014  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 şaptelea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.2494 din 21.10.2014  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 2493 din 21.10.2014 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 2495 din 21.10.2014  al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  2496 din  21.10.2014    al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  38 din 30.10.2014 privind   aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul 

III al anului 2014, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”.
Nu sunt discuţii.

La al optulea  punct, sunt prezentate:
- nota de fundamentare  nr. 2005 din 02.09.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  2004 din 02.09.2014 al  secretarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 2006 din 02.09.2014 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- raportul nr. 2007 din 02.09.2014 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
- raportul  nr.  2008 din  02.09.2014 al  Comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- procesul-verbal nr.  2009 din 02.09.2014.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  39 din 30.10.2014   privind aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

Se trece la discuţii.   Este prezentat proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului
de  funcţii ale  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  proiect  care  va  fi
transmis ANFP Bucuresti pentru avizare. 

Domnul primar prezintă situaţia terenului extravilan ce aparţine domeniului privat al comunei, faptul că nu s-a primit
ok-ul de la OCPI Ialomiţa precum şi faptul că din această suprafaţă de  teren urmează a se modifica titlurile de proprietate în
situaţiile  în care  sunt diferenţe între suprafaţa scriptică şi cea din teren. Apreciază că s-au realizat venituri substanţiale pentru
bugetul local de pe terenul arabil aparţinând domeniului privat al comunei, teren ce a fost exploatat printr-un contract de
prestări servicii în agricultură.

Se ia în discuţie aspectul afişării  unor materiale electorale pe stâlpii de energie electrică.
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,
                Gogoţ Clementin                                                                                 Praf Monica


