
                      ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 3565 din 22.10.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 22.10.2015

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

La şedinţă au participat  10 consilieri din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat   domnul Slăniceanu Dragoş-
Cătălin. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 30.09.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
La primul   punct, având în vedere că domnul Slăniceanu Dragoş-Cătălin  este absent, acesta fiind ale ca preşedinte al

şedinţelor consiliului local pe perioada  septembrie-noiembrie 2015, consilierii locali fac propuneri pentru alegerea preşedintelui de
şedinţă. Singura propunere este  domnul Voinoiu Cătălin Constantin.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 36 din 22.10.2015 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă, cu 10 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al doilea   punct, sunt prezentate:
- adresa  nr. 1453 din 20.10.2015 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.

3542  din 21.10.2015;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 3541  din 21.10.2015;
   - raportul nr. 3543  din 21.10.2015   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 3544  din 21.10.2015 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.  37 din 22.10.2015 privind   aprobarea tipului,  numărului  şi  cuantumului  burselor
şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul
şcolar 2015-2016, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La cel de-al treilea   punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  3546  din 21.10.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul   nr.  3545  din 21.10.2015  al compartimentului  contabilitate;
- raportul  nr. 3547  din 21.10.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 3548  din 21.10.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată Hotărârea nr. 38 din 22.10.2015 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul

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

La cel de-al patrulea   punct, sunt prezentate:
- procesul verbal de recepțíe la terminarea lucrărilor nr. 3536 din 21.10.2015;
- nota de fundamentare nr.  3550 din 21.10.2015 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
- raportul de specialitate  nr.  3549 din 21.10.2015; 
- raportul nr. 3551 din 21.10.2015  al comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată Hotărârea nr. 39 din 22.10.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  

public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La cel de-al cincilea   punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 3554 din 21.10.2015 întocm ită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3320 din 02.10.2015;
- raportul  comun  nr. 3553 din 21.10.2015 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr.  3555 din 21.10.2015 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 3556 din 21.10.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  3557 din 21.10.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale,  culte, învăţămant , sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 40 din 22.10.2015 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 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la  discuţii. Domnul primar: s-a efectuat  recepţia la terminarea lucrărilor pentru proiectul „modernizare teren de
sport”, a prezentat lucrările de la cabina foraj, platformă parcare cu canalizare pluvială la baza sportivă din centrul localităţii.

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,
                                 Voinoiu Cătălin-Constantin                                                               Praf Monica


