
                      ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2398 din 23.07.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23.07.2015

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

La şedinţă au participat  7 consilieri din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat  doamna Grigore Mineţa şi
nemotivat domnii Rotaru Vasile-Marian, Voinoiu Cătălin-Constantin şi Fuerea Sorin.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume
cea  din data de 25.06.2015, 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.  1002 din 10.07.2015 a   Consiliului  de  administraţie  al  Şcolii  Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la

decontarea navetei cadrelor didactice, pentru luna IUNIE  2015; 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.

2243 din 14.07.2015;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2242 din 14.07.2015;
   - raportul nr. 2244 din 14.07.2015 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2245 din 14.07.2015  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. 28 din 23.07.2015 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 7 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  2247 din 14.07.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 2246 din 14.07.2015 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 2248 din 14.07.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr.  2249 din 14.07.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată Hotărârea nr. 29  din 23.07.2015 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul II al

anului 2015, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 7 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2251 din 14.07.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2024 din 02.07.2015;
- raportul  comun  nr. 2250 din 14.07.2015 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice,
- raportul  nr. 2252 din 14.07.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 2253 din 14.07.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 2254 din 14.07.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată Hotărârea nr. 30 din 23.07.2015 privind rectificarea Bugetului local, modificarea şi completarea  Listei de

investiţii şi modificarea şi completarea Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, pe anul 2015, cu 7 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
 - Expunerea de motive  nr. 2257 din 14.07.2015 a Primarului comunei Gheorghe Doja,

            - Raportul comun nr. 2256 din 14.07.2015 al Compartimentelor contabilitate, registru agricol şi cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;

            - Raportul Comisiei juridice şi de disciplină  nr. 2258  din 14.07.2015.

Este   adoptată  Hotărârea  nr.  31  din  23.07.2015 privind   revocarea  Hotărârii  nr.  23  din  21.05.2013 referitoare  la
aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa
prin  implementarea  unei  soluţii  e-guvernare  performante”din  cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial,,Creşterea
Competitivităţii Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-
Dezvoltarea  şi   creşterea  eficienţei  serviciilor publice,  operaţionale  3.2.1  apel  3,   conform condiţiilor  prevăzute  în  cadrul
Acordului de parteneriat”,  cu 7 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la  discuţii. Domnul primar: s-au reluat lucrările la proiectul de  modernizare a terenului  de sport şi se continuă
lucrările la canalizare.

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


