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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 21.01.2015,  

în sedinţa ordinară a Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
  La şedinţă au participat  toţi cei 11 consilieri locali în funcţie.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de

23.12.2014, 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. 3022 din 11.12.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 3021 din 11.12.2014;
- procesul verbal nr. 3024 din 11.12.2014; 
- raportul  nr. 3023 din 11.12.2014 al  comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 21.01.2015   privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, la nivelul

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 1 „abţineri” domnul Fuerea Sorin şi  0 voturi „contra”. Domnul
primar:  impozitele şi taxele locale se menţin la nivelul anului trecut,  cu excepţia taxei pe baruri-restaurante, a cărei diminuare a
propus-o, suma propusă fiind de 500 lei anual. Domnul Fuerea: i s-ar fi părut mai potrivit ca această taxă să fie mai mare, undeva la
jumătatea celei de anul trecut.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 126 din 12.01.2015 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  127 din 12.01.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 128 din 12.01.2015 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului,
- raportul nr. 129 din 12.01.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 2 din 21.01.2015   privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale

individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2014, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  131 din 12.01.2015   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 130 din 12.01.2015  al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  132 din 12.01.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr.  3 din 21.01.2015   privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul

2015,  pentru familiile  beneficiare de ajutor  social,  la nivelul  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  cu 11 voturi  „pentru”,  0
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 134 din 12.01.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  compartimentului  contabilitate 133 din 12.01.2015;
- raportul  nr.  135 din 12.01.2015  al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 4 din 21.01.2015   privind acoperirea definitivă  din excedentul anului 2013, a deficitului

secţiunii funcţionare a anului 2014, din cadrul bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- nota de fundamentare nr.  2581 din 30.10.2014  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;

            - raportul  nr.    2580 din 30.10.2014 al compartimentului de specialitate;
            - raportul nr.  2582 din 30.10.2014  al comisiei juridice şi de disciplină.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 5 din 21.01.2015    privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii  ale 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi  „pentru”,  0 „abţineri” şi  0 voturi
„contra”. Domnul primar: pentru a da şansa şi celor care au  experienţă în domeniu, dar care nu au o şcoală profesională, ar fi bine ca
nivelul  minim al  studiilor,  nivel   necesar  postului  de  şofer  pe microbuzul  şcolar  să fie  8  clase.  După discuţii  (D-l  Fuerea-  este
importantă experienţa dar şi studiile sunt importante; D-l Curelea – să nu fie şofer un pensionar ci o persoană tânără; D-l Slăniceanu –
este siguranţa şi chiar viaţa copiilor în joc; D-l Voinoiu: să se stabilească astfel criteriile încât să se ajungă la cea mai bună soluţie), toţi
consilierii sunt de acord cu nivelul studiilor: 8 clase. În încheiere se trece la discuţii. Domnul Fuerea: Este o problemă cu folia de la
cultura de pepeni, folie care s-a aruncat în canalele de irigat de căte unii cultivatori de pepeni pe care el  îi ştie. Domnul  Rotaru: joia
viitoare, va avea loc o prezentare în domeniul produselor folosite pentru culturile agricole, prilej cu care vor fi înştiinţaţi utilizatorii de
teren şi asupra acestui aspect. Domnul primar: referitor la  suprafaţa lacului Fundata 61 ha sunt aflate în titlurile de proprietate conform
acţiunii de  inventariere. În ceea ce priveşte certificatele de producator agricol, acestea  nu se mai eliberează încă de anul trecut, iar de
la începutul lunii mai a acestui an, se vor elibera carnete de producător şi atestate pentru toţi utilizatorii de teren şi crescătorii de
animale, care produc/comercializează produse agricole.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,
                                  Rotaru Monica                                                                                    Praf Monica


