
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 757 din 12.03.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 12.03.2015

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 domnul
Gogoţ Clementin şi nemotivat domnul Rotaru Vasile-Marian. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea
din data de 13.02.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ordinea de zi.
La primul punct, faţă de proiectul de hotărâre  se doreşte aprobarea navetei cadrelor didactice şi pentru

luna februarie. Toţi consilierii sunt de acord cu această propunere. Sunt prezentate:
- solicitările nr. 145 din 12.02.2015 şi 428 din 04.03.2015  ale Consiliului de administraţie al Şcolii

Gimnaziale  Gheorghe Doja cu privire  la  decontarea navetei  cadrelor  didactice,  pentru lunile  IANUARIE şi
FEBRUARIE   2015; 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrată sub nr. 662 din 03.03.2015;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 661 din 03.03.2015;
   -  raportul  nr.  663  din  03.03.2015  al   comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 664 din 03.03.2015 al  comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate
şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local. 

Faţă de proiectul de hotărâre  se doreşte aprobarea navetei cadrelor didactice şi pentru luna februarie. Toţi
consilierii sunt de acord cu această propunere.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 12 din 12.03.2015  privind decontarea cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 9 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- raportul nr. 665 din 03.03.2015  al secretarului comunei Gheorghe Doja;

Examinând:
- 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;

- Contractul de concesiune nr. 1 din 18.03.2014 încheiat între Comuna Gheorghe Doja şi Eftimescu Aurel
Ionel;

- 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 fiscală nr. 76 din 03.02.2015;
- expunerea de motive  nr. 667 din 03.03.2015  a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 666 din 03.03.2015;
- raportul  nr.  668 din 03.03.2015  al  comisiei juridice şi de disciplină;

 - raportul nr.  669 din 03.03.2015  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este  adoptată Hotărârea nr. 13 din 12.03.2015  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 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:



-         expunerea de motive nr. 671 din 03.03.2015 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr. 670 din 03.03.2015;
- raportul nr. 672 din 03.03.2015 al comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 14 din 12.03.2015 privind aprobarea aderării Comunei Gheorghe Doja,

judeţul  Ialomiţa,  la  teritoriul  LEADER constituit  sub  denumirea  de  Asociaţia  „Grupul  de  Acţiune  Locală
Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga”, cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
-         expunerea de motive nr.  679 din 03.03.2015a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr.  678 din 03.03.2015;
-         raportul nr. 680 din 03.03.2015al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  681  din  03.03.2015  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 682 din 03.03.2015al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate

şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este   adoptată  Hotărârea  nr.  15  din  12.03.2015 pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  local  al

Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,
 a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  “Sistem de  canalizare  şi  tratare  ape  uzate
menajere   în  comuna   Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”  precum şi  a  altor  măsuri  necesare  implementării
acestuia,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
-         expunerea de motive nr. 684 din 03.03.2015 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr. 683 din 03.03.2015;
-         raportul nr. 685 din 03.03.2015 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  686  din  03.03.2015  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  687 din 03.03.2015 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate

şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
 Este  adoptată Hotărârea nr.  16 din 12.03.2015 pentru modificarea Hotărârii  Consiliului  local  al

Comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  cu  nr.  20  din  20.06.2014, privind  cofinanţarea  obiectivului  de
investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  cu 9
voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la alte discuţii. Domnul primar: DALI-la Căminul cultural va fi refăcut şi după finalizarea sa va
trebui să fie aprobat în şedinţă de către consiliul local. Domnul Voinoiu: pentru covorul sintetic nu sunt sumele
necesare. Domnul primar: la terenul de sport se va continua lucrarea de modernizare, dar pentru  covorul sintetic
de la baza sportivă multifuncţională nu sunt fonduri în buget. Domnul Curelea: suprafaţa de joc a terenului de
fotbal ar trebui finalizată cel puţin până la data de 01 iunie 2015. Domnul primar: a mai discutat cu cei de la
parcul eolian şi se pare că sunt pe ultima sută de metri şi că vor veni să plătească redevenţa.

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,
                                 Praf Mihaela                                                                                          Praf Monica


