
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 1742 din 25.06.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 25.06.2015

în sedinţa ordinară a Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
La şedinţă au participat  10 consilieri din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând nemotivat domnul  Rotaru Vasile-

Marian. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 30.04.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  
Se face prezentarea ordinei de zi şi se propune completarea acesteia cu un punct şi anume alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru perioada iunie-august 2015. Ordinea de zi, astfel completată,  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
La primul   punct, domnul Curelea Ion face propunerea ca domnul Simoiu Stelian, să fie preşedinte al şedinţelor în perioada

iunie-august 2015.Aceasta fiind singura propunere, se trece la vot.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 24 din 25.06.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  perioada IUNIE 2015 -

AUGUST 2015, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al doilea  punct, sunt prezentate:
- solicitările  nr. 762 din 15.05.2015  şi 854 din 09.06.2015 ale  Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe

Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice, pentru lunile APRILIE şi MAI  2015; 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.

1554 din 16.06.2015;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1553 din 16.06.2015;
   - raportul nr. 1555 din 16.06.2015 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 1556 din 16.06.2015 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. 25 din 25.06.2015 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 treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  1558 din 16.06.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal   nr.  1377 din 02.06.2015;

           - raportul   nr.  1557 din 16.06.2015 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 1559 din 16.06.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,

– raportul  nr. 1560 din 16.06.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism,
– raportul nr.   1561 din 16.06.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţămant, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
raportul nr. 1562 din 16.06.2015 al secretarului comunei Gheorghe Doja;

Este  adoptată  Hotărârea nr. 26 din 25.06.2015  privind  aprobarea  contului anual de  execuţie a bugetului local,  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 patrulea  punct, sunt prezentate:
- adresa nr. 22.282 din 28.05.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 1564 din 16.06.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 1416 din 05.06.2015;
- raportul  comun  nr.  1563 din 16.06.2015 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice,
- raportul  nr. 1565 din 16.06.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 1566 din 16.06.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  1567 din 16.06.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi familie, muncă

şi protecţie socială, protecţia copilului,
Este  adoptată Hotărârea nr. 27 din 25.06.2015  privind  rectificarea Bugetului local şi modificarea Programului  anual

al achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la  discuţii. Domnul primar: se va solicita sprijinul consiliului judeţean pentru ca la o primă rectificare să se aloce
sume de la bugetul de stat şi uat Gheorghe Doja, până la nivelul anului 2014, pentru a se rezolva problema sumelor necesare pentru
acoperirea unor cheltuieli.  Domnul Curelea:  cei  cu eolienele vor mai veni;  domnul  primar:  promisiunea lor este  că vor continua
investiţia; cei de la brutărie vor veni pentru a se clarifica situaţia. Domnul primar: lucrările de canalizare s-au început, iniţial se va
interveni pe trei străzi. S-au primit cereri de la cetăţeni pentru acceptul de a se racorda la sistem şi în continuare ne vom deplasa pe
străzile respective pentru a continua mediatizarea. Domnul Fuerea: drumul judeţean este degradat şi ar trebui asfaltat. Domnul primar:
în prezent s-a adus beton de către ProdAgro, cu eforturi mari, pentru ca astfel, circulaţia să nu constituie un pericol.

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,
                                      Simoiu Stelian                                                                           Praf Monica


