
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 1153 din 30.04.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.04.2015

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

La şedinţă au participat  9 consilieri  din cei 11 consilieri   locali  în funcţie,  absentând
nemotivat domnul Curelea Ion şi  doamna Rotaru Monica. Procesul-verbal al şedinţei anterioare
şi anume cea  din data de 01.04.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ordinea de zi.
La primul   punct, sunt prezentate:
- adresa nr. 1761 din 04.03.2015 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- expunerea de motive  nr. 875 din 26.03.2015 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 874 din 26.03.2015;
- procesul verbal nr. 877 din 26.03.2015; 
- raportul  nr. 876 din 26.03.2015 al  comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 19 din 30.04.2015  privind aprobarea  taxei pentru eliberarea 

atestatului  de  producător  din  sectorul  agricol   şi  a  taxei  pentru  eliberarea  carnetului  de
comercializare  a produselor  din sectorul  agricol,  la  nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  1073 din 21.04.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- raportul   nr. 1072 din 21.04.2015 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 1074 din 21.04.2015  al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr.  1075 din 21.04.2015  al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  20 din 30.04.2015  privind aprobarea contului de execuţie

bugetară  pentru  trimestrul  I al  anului  2015,    la   nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 545 din 08.04.2015   a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale

Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice, pentru luna MARTIE  2015; 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea

sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 1077 din 21.04.2015;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1076 din 21.04.2015;
   - raportul nr. 1078 din 21.04.2015 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia mediului  şi  turism,  din  cadrul
consiliului local;

-  raportul  nr. 1079 din 21.04.2015 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.  21  din  30.04.2015   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 patrulea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  1081 din 21.04.2015 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  1080 din 21.04.2015 al   Compartimentele de   urbanism  şi  amenajarea

teritoriului şi cadastru,
raportul  nr. 1082 din 21.04.2015 al Comisiei juridice şi de diciplină.

Este  adoptată Hotărârea nr. 22 din 30.04.2015  privind revocarea Hotărârilor  referitoare
la   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent  ,,CONSTRUIRE  PARC  FOTOVOLTAIC,  STAŢIE
TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA  SISTEMUL  ENERGETIC
NAŢIONAL,,  beneficiar  S.C BB CENTRALE FOTOVOLTAICE PROIECT 1  S.R.L.,  cu 9
voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
-         expunerea  de motive  nr.  1084 din  21.04.2015  a  primarului  comunei  Gheorghe

Doja;
-         raportul nr.  1083 din 21.04.2015  al  Compartimentelor de  urbanism şi amenajarea

teritoriului şi cadastru,
-         raportul nr.  1085 din 21.04.2015  2 al comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată Hotărârea   nr. 23 din 30.04.2015 privind   revocarea Hotărârilor  referitoare

la  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  ,,CONSTRUIRE  PARC  FOTOVOLTAIC,  STAŢIE
TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA  SISTEMUL  ENERGETIC
NAŢIONAL,,  beneficiar  S.C.BUCUR  &  BUTHION  FOTOVOLTAIC S.R.L.,   cu  9  voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt discuţii.

Se trece la  discuţii. D-l Voinoiu- pentru covorul sintetic de la baza sportivă încă nu s-au
găsit resurse financiare. D-l Fuerea -  la brutărie ar fi bine dacă s-ar reuşi redeschiderea acesteia;
să facem ceva şi pentru cetăţeni; să preluăm şi noi aceeaşi viziune ca la Reviga. D-l primar - se
doreşte  reînceperea  activităţii  cu  cineva  care  va  dori  acest  lucru,  la  Reviga  este  tot  un
întreprinzător privat. Speră să se clarifice situaţia şi să se poată trece la licitaţie. 

Şedinţa este declarată închisă. 
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,
                                Praf Mihaela                                                                        Praf Monica


