
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 469 din 13.02.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 13.02.2015

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

  La şedinţă au participat  toţi cei 11 consilieri locali în funcţie, precum şi Directorul Şcolii Gimnaziale Gheorghe
Doja, domnul Tudorie Petre. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 21.01.2015, este  aprobat cu
unanimitate de voturi. Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea de zi.

La primul punct  d-na Rotaru Monica face propunerea ca doamna Praf Mihaela să fie preşedinte al şedinţelor
consiliului local în perioada lunilor martie - mai 2015. Nu mai sunt alte propuneri.

Este   adoptată   Hotărârea  nr.  6  din  13.02.2015    privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  pentru
 perioada MARTIE 2015 - MAI 2015, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- avizul conform nr.  264 din 13.01.2015 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  265 din 13.01.2015 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,

înregistrată sub nr. nr. 372 din 04.02.2015;
   -  raportul  nr.  371 din 04.02.2015 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 373 din 04.02.2015 al comisiei  juridice şi de disciplină;

-  raportul  nr.  374 din  04.02.2015 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. 7 din 13.02.2015   privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa  pentru anul şcolar 2015- 2016, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- solicitarea nr. 66 din 22.01.2015 a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja cu privire la

decontarea navetei cadrelor didactice, pentru luna DECEMBRIE  2014; 
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,

înregistrată sub nr. 376 din 04.02.2015 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 375 din 04.02.2015;
   -  raportul  nr.  377 din  04.02.2015 al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

-  raportul  nr. 378 din 04.02.2015 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. 8 din  13.02.2015   privind  decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice care nu dispun de locuinţă  pe teritoriul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa, cu 11 voturi  „pentru”,  0
„abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
-  cererea  domnului  Eftimescu  Aurel-Ionel  înregistrată  la  Primăria  comunei  Gheorghe  Doja,  sub  nr.  379  din

04.02.2015;
-  contractul  de  vânzare-cumpărare  din  data  de  30.09.2013 şi  procesul-verbal  de  predare-primire  din  data  de

01.10.2013, ambele  încheiate între FEDERALCOOP Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, Bl.
BN 5, Et. 1, judeţul Ialomiţa, în calitate de vânzător şi Eftimescu Aurel-Ionel, cu domiciliul în   comuna Gheorghe Doja,
strada Cofetăriei, nr. 109, judeţul Ialomiţa, în calitate de cumpărător;

- Autorizaţia de construire nr. 11 din 16.09.2014; 
- Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 11 din 02.12.2014;
- Certificatul de atestare fiscal nr. 76 din 03.02.2015;
- expunerea de motive  nr. 381 din 04.02.2015 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 380 din 04.02.2015;
- raportul  nr.  382 din 04.02.2015 al  comisiei juridice şi de disciplină;

 -  raportul  nr.  383  din  04.02.2015  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 9 din 13.02.2015  privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea terenului
situat în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, strada Cofetăriei, nr. 46 A  către domnul Eftimescu Aurel-Ionel, cu 11



voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- adresa nr. 203890 din 23.01.2015  a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- adresa nr. 203801 din 23.01.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- adresa nr. 205696 din 04.02.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 2758 din 30.12.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2759 din 30.12.2013,
- raportul  comun  nr.  2757 din 30.12.2013 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice,
- raportul  nr. 2760 din 30.12.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 2761 din 30.12.2013 al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   2762 din 30.12.2013 al comisiei  pentru activităţi  social-culturale, culte,  învăţămant, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Domnul primar dă citire adresei din partea Ministerului Finanţelor, prin care este explicată modalitatea de alocare a

sumelor către bugetele locale, în funcţie de încasările impozitelor şi taxelor locale, pentru a fi sprijinite şi localităţile care
n-au reuşit sau au reuşit în mică măsură încasarea acestora de la contribuabili.

Domnul  Director  al  Şcolii  Gimnaziale  solicită  un  buget  mai  mare  pentru  şcoală,  pentru  funcţionarea
corespunzătoare a procesului instructiv-educativ. Este nemulţumit de faptul că pentru biserică s-a propus alocarea unei
sume mai mari decât cea propusă a fi alocată şcolii, mai ales în contextul în care din acest am se introduc manualele
digitale ceea ce implică extinderea reţelei de internet, dotări de infrastructură informatică, calculatoarele existente fiind
depăşite moral.  De asemenea, ar fi necesare sume mai mari pentru  igienizarea localurilor şcolii. Propune ca de la culte să
se ia 5.000 lei pentru a se aloca şcolii, propunere aprobată în unanimitate de toţi cei 11 consilieri locali. Domnul Fuerea:
este bine să avem grijă în primul rând de copii. Doamna Grigore: biserica a strâns fonduri pentru clopotniţă şi acoperiş şi
de la enoriaşii din comună. 

Este  adoptată  Hotărârea nr. 10 din 13.02.2015  privind aprobarea   Bugetului local, a Listei obiectivelor de
investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015,
cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  385 din 04.02.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr. 384 din 04.02.2015;
- raportul  nr. 386 din 04.02.2015 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  387 din 04.02.2015 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr.  388 din 04.02.2015 al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant ,  sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Domnul  primar:  cofinanţarea  este  absolut  necesa  întrucât  dimensiunile  acceptate  pentru  terenul  de  fotbal  al

echipelor din liga a IV-a s-au mărit. AFIR a făcut calculele în ceea ce priveşte suma necesară cofinanţării proiectului,
urmând ca după adoptarea hotărârii aceasta să fie transmisă către această autoritate.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 11 din 13.02.2015 privind cofinanţarea proiectului „Modernizare teren de sport, sat
Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11
voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La  al  şaptelea  punct,   sunt  prezentate  RAPOARTELE  DE EVALUARE  A IMPLEMENTĂRII  LEGII  NR.
52/2003 ÎN ANUL 2014 ŞI   DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001  ÎN ANUL 2014.   Nu sunt
discuţii.

Se trece la alte discuţii.Domnul Fuerea: este necesară cartea  funciară la imobilul „berărie”,  se impune o reparaţie
capitală.  Domnul  Slăniceanu:  să  se  facă intabularea  deoarece  sunt  persoane interesate  să  închirieze spaţiul  respectiv.
Domnul Curelea: pentru covorul de  la baza sportivă nu s-au alocat bani, e păcat. Domnul primar: la berărie nu putem fi
racordaţi la energia electrică, iar în ceea ce priveşte covorul sintetic pentru baza sportivă nu avem sume pentru a putea fi
alocate în acest sens. Domnul primar: după o perioadă de peste 1 an, s-a încheiat acţiunea de invetariere a fondului funciar,
iar din suprafaţa lacului pentru 61 de ha s-au eliberat titluri de  proprietate, ceea ce îngreunează  cartea funciară pentru
suprafaţa Hb. Domnul Voinoiu: cei cu parcul eolian mai continuă lucrarea? Domnul primar: a discutat cu ei şi speră să
continue investiţia. Domnul primar: postul de şofer pentru microbuzul şcolar va fi scos la concurs în cursul lunii martie.
Contabila verifică şi confirmă existenţa în buget a sumelor necesare acoperirii fondului de salarii pentru acest post până la
finele anului, condiţie obligatorie pentru ca acest post să fie scos la concurs.

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,
                                  Rotaru Monica                                                                                       Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

