
                       ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 322  din 04.02.2014

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 04.02.2014,  

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.

 Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  17.12.2013,  este   aprobat  cu
unanimitate de voturi.  

Ordinea de  zi   este   aprobată   cu unanimitate  de voturi,  cu  menţiunea că  la  finele  şedinţei  vor  fi
prezentate cele două Rapoarte privind implementarea Legii nr. 52/2003, respectiv  a Legii nr. 544/2001, în anul
2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Se trece la ordinea de zi.
La primul punct, se fac propuneri pentru preşedinte de şedinţă. Este propus de către domnul  Rotaru

Vasile Marian, domnul   Slăniceanu Dragoş-Cătălin, care la rândul său, o propune pe doamna Grigore Mineţa.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 04.02.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  perioada

 FEBRUARIE 2014 - APRILIE 2014, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al doilea  punct,  sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 226 din 24.01.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 227 din 24.01.2014   al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  228 din  24.01.2014    al  comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ  ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
-  raportul  nr.  229  din  24.01.2014  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  2  din  04.02.2014  privind  aprobarea  propunerii  pentru  evaluarea

performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  pe anul
2013, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 12 din 09.01.2014 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu

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

înregistrată sub nr. 231 din 24.01.2014;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 230 din 24.01.2014;
   -  raportul  nr.  232  din  24.01.2014   al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 233 din 24.01.2014 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.  3 din 04.02.2014 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 patrulea  punct, sunt prezentate:
-          adresele  nr. 16147  şi 16150 din 11.12.2013 ale Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa;
-          cererea nr. 2752 din 30.12.2013 formulată de domnul Eftimescu Aurel-Ionel;
-          raportul nr. 234 din 24.01.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
-expunerea de motive nr. 236 din 24.01.2014  a primarului comunei Gheorghe Doja;

            -nota  de fundamentare nr.  235 din 24.01.2014   prezentată de viceprimarul  comunei  şi  inspectorul 
responsabil cu urbanismul; 
            -raportul  nr.  237  din  24.01.2014   al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

            - raportul nr. 238 din 24.01.2014 al comisiei juridice şi de disciplină .
Este  adoptată  Hotărârea nr. 4 din 04.02.2014 privind aprobarea concesionării prin  licitaţie publică  a 



suprafeţei  de  1.336 m.p.  teren intravilan,  categoria  de folosinţă  curţi-construcţii,   aparţinând  domeniului 
privat al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  în  vederea   construirii  imobilului   “Complex prestări-
servicii şi comerţ”cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Toţi consilierii sunt de acord cu
faptul  că  era  firesc  să  poată  fi  vândută  suprafaţa  în  cauză  către  proprietarul  construcţiei  fie  aceasta  şi
nefinalizată, însă astfel cum arată secretarul comunei primează opinia Instituţiei Prefectului şi ca atare, s-a
procedat la varianta concesionării, ca după finalizarea construcţiei, terenul să poată fi vândut proprietarului
construcţiei, dacă acesta va mai solicita acest lucru.

 La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  240 din 24.01.2014   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 239 din 24.01.2014  al compartimentului  de  asistenţă socială  din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  241 din 24.01.2014 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 5 din 04.02.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes

local, pentru anul 2014, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

 La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2758 din 30.12.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2759 din 30.12.2013,
- raportul  comun  nr.  2757 din 30.12.2013 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice,
- raportul  nr. 2760 din 30.12.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  2761 din 30.12.2013 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  2762 din 30.12.2013 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Domnul primar explică toate intenţiile pe care le are în acest an pentru dezvoltarea localităţii, proiectele 

pe care le-a  avut în vedere la fundamentarea proiectului de buget, a listei de investiţii şi a planului anual al 
achiziţiilor publice. 

Este  adoptată  Hotărârea nr. 6 din 04.02.2014 privind aprobarea Bugetului local, a Listei obiectivelor
de investiţii şi a 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.

În încheiere, sunt prezentate cele două Rapoarte privind implementarea Legii nr. 52/2003, respectiv  a
Legii nr. 544/2001, în anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

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/

