
                      ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2743 din 19.08.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 19.08.2015

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

La şedinţă au participat  9 consilieri din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat
domnii Rotaru Vasile-Marian şi Curelea Ion.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din
data de 23.07.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi, cu completarea de a se adăuga şi proiectul
de hotărâre referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni.

Se trece la ordinea de zi.
La primul   punct, sunt prezentate:

– adresa nr. 232612 din 10.08.2015 a A.J.F.P. Ialomiţa;
– adresa nr. 233453 din 10.08.2015 a A.J.F.P.Ialomiţa;
- 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. 32 din 19.08.2015 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 9
voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al doilea   punct, se face propunerea pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
La propunerea domnului Vlăsceanu Puiu, este ales cu unanimitate de voturi domnul Slăniceanu Dragoş-
Cătălin, pemtru o perioadă de  3 luni

Este  adoptată  Hotărârea nr. 33 din 19.08.2015 privind  alegerea domnului Slăniceanu
Dragoş-Cătălin, ca preşedinte al şedinţelor în perioada septembrie-noiembrie 2015,    cu 9 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la  discuţii. Domnul primar explică situaţia referitoare la  covorul sintetic pentru
baza sportivă,  stadiul lucrarilor la proiectul modernizare teren sport, necesitatea asfaltării porţiunii de
drum judeţean până la drumul naţional şi speţa vilei de la Poiana Ţapului. Domnul Fuerea: în ceea ce
priveşte lacul ar fi fost bine dacă se putea face ceva. Domnul primar: este problemă cu cartea funciară; a
discutat cu cei de la jandarmi şi urmează să se încheie un protocol cu aceştia. Domnul Voinoiu Cătălin
Constantin: trebuie găsită o soluţie pentru vila de la Poiana Ţapului. Domnul primar: ar fi posibilitatea
concesionării, a unui parteneriat sau a unui proiect prin care clădirea sa fie reabilitată  pentru a se putea
organiza un centru, o tabără etc.

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


