
                          ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2869  din 28.11.2014

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.10.2014,  

în sedinţa de îndată  a Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

  La şedinţă au participat 9 din cei 11 consilieri locali în funcţie, absentând motivat domnul Slăniceanu Dragoş-Cătălin şi nemotivat
domnul Vlăsceanu Puiu.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 30.10.2014, 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:
- solicitarea nr. 1189 din 10.11.2014  a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei 

cadrelor didactice, pentru luna OCTOMBRIE  2014; 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.  2839  din

26.11.2014;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2838  din 26.11.2014;
   - raportul nr.  2840  din 26.11.2014 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2841  din 26.11.2014 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. 40 din 28.11.2014  privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
dispun de locuinţă  pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- adresa  nr. 1196 din 11.11.2014  a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 2843  din

26.11.2014;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2842  din 26.11.2014;
   - raportul nr. 2844  din 26.11.2014   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2845  din 26.11.2014  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. 41 din 28.11.2014 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 2014-2015 , cu 9 voturi
„pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2847 din 26.11.2014 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;

            - procesul-verbal  nr. 2686 din 06.11.2014;

- raportul  compartimentelor de contabilitate şi achiziţii publice nr. 2846 din 26.11.2014;

            -  raportul  nr.  2848 din 26.11.2014 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea teritoriului şi  urbanism,
protecţia mediului şi turism.

Este  adoptată  Hotărârea nr.  42 din 28.11.2014 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 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
-  Raportul  nr.  2833  din  26.11.2014   al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent   ,,SISTEM  DE

CANALIZARE ŞI TRATARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA”;
-  cererea şi lucrarea  aferentă  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent ,,SISTEM DE CANALIZARE ŞI TRATARE APE UZATE MENAJERE ÎN

COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA” cu nr.  396/2014, înregistrate  la  Primăria  comunei  Gheorghe Doja,    cu nr.  425 din
18.02.2014, în faza de P.U.Z., proiect întocmit de BIROUL DE ARHITECTURĂ MIŢURCĂ GHEORGHE VIOREL, la iniţiativa beneficiarului
“COMUNA GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, 

- expunerea de motive nr. 2835 din 26.11.2014  a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  2834 din 26.11.2014 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr. 2836 din 26.11.2014 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 2837 din 26.11.2014 al Comisiei juridice şi de diciplină;
-      procesul verbal nr.  2685 din 06.11.2014.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 43 din 28.11.2014 privind aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent ,,SISTEM DE CANALIZARE ŞI

TRATARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA”, beneficiar “COMUNA GHEORGHE
DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Al cincilea  punct, se amână întrucât valoarea cofinanţării se va modifica, deoarece proiectul reabilitării, modernizării şi dotării căminului
cultural urmează a avea o valoare mai mari decât cea iniţială.

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


