
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 3288 din 30.09.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.09.2015

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 motivat
domnii Voinoiu Cătălin-Consatantin. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de
19.08.2015, 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:

- expunerea de motive nr. 3263 din 29.09.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe
Doja,

- procesul-verbal  nr.2959 din 04.09.2015;
-  raportul   comun   nr.  3262  din  29.09.2015  al  compartimentelor   contabilitate  şi

achiziţii publice,
- raportul  nr. 3264 din 29.09.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 3265 din 29.09.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 3266 din 29.09.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- Anexa  la Hotărârea nr. 82 din 25.09.2015 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Este  adoptată  Hotărârea nr. 34 din 30.09.2015 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, sunt prezentate:
-  nota  de  fundamentare  nr.  2668  din  13.08.2015  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
-  raportul  nr.  2667  din  13.08.2015  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
– raportul  nr.  2669 din 13.08.2015 al comisiei  juridice şi de disciplină;
– adresa nr. 38903/2015 a A.N.F.P. Bucureşti;

Este  adoptată  Hotărârea nr.  35 din 30.09.2015  privind aprobarea Planului  de
ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2016, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi   0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la  discuţii. Este prezentată adresa nr. 502 din 28.09.2015 a  S.C. ARTIZAN
S.R.L.  Se  dezbate  problema  proiectului  „Modernizare  teren  sport”,  stabilindu-se  ca  măsură
consultarea de îndată a  dirigintelui de şantier pentru a se aplica soluţia optimă la  finalizarea lucrării
(în  speţă  pregătirea   terenului  şi  însămânţarea  corespunzătoare  a  suprafeţei  de  joc),  unanim
considerându-se că actuala suprafaţă a terenului nu este corespunzătoare pentru a fi însămânţată cu
gazon. După verificarea în teren a situaţiei, de comun acord cu dirigintele de şantier, se va comunica
S.C. ARTIZAN  concluziile, în vederea finalizării proiectului în cele mai bune condiţii.

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,
                            Slăniceanu Dragoş-Cătălin                                                                Praf Monica


