
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 952 din 01.04.2015

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 01.04.2015

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 nemotivat domnul
Fuerea Sorin şi domnul Rotaru Vasile-Marian.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de
12.03.2015, 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. 927 din 31.03.2015 a Primarului comunei Gheorghe Doja;

          - raportul de specialitate nr.  926 din 31.03.2015; 
- raportul nr. 928 din 31.03.2015al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 929 din 31.03.2015 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate

şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 17 din 01.04.2015  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale

şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului
Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat  Gheorghe  Doja,  Comuna  Gheorghe  Doja,  Judeţul  Ialomiţa”,  cu  9  voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
-expunerea de motive nr. 931 din 31.03.2015a primarului comunei Gheorghe Doja;
-raportul de specialitate nr. 930 din 31.03.2015;
-raportul  nr.  932  din  31.03.2015  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este   adoptată  Hotărârea  nr.  18  din  01.04.2015   privind   instrumentarea  Proiectului  „Reabilitarea,

Modernizarea şi  Dotarea Aşezământului Cultural  Cămin Cultural  -  Sat  Gheorghe Doja,  Comuna  Gheorghe
Doja, Judeţul  Ialomiţa” , cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la  discuţii. Domnul primar: referitor la canalizare - firma constructoare va fi angajată de CNI,
lucrările se vor începe cu  staţia de vacuum, rezervorul şi coloanele, urmând  staţia de epurare, în funcţie de
bugetul alocat; taxa va fi calculată ulterior, ca exemplu dă primăria Amara care percepe o taxă de 60% din taxa
pentru alimentare cu apă plătită de fiecare consumator, dar s-ar putea găsi şi un alt mod de calcul. Domnul
Voinoiu:  la  comuna  noastră,  având  în  vedere  faptul  că  mulţi  cetăţeni  consumă apă  pentru  udarea  grădinii,
proporţia nu ar fi echitabilă; ar fi bine dacă la intersecţiile principale ar fi puse  tomberoane pentru  colectarea
selectivă. Domnul viceprimar: până în anul 2018 va fi obligatoriu acest mod de colectare selectivă. Domnul
Slăniceanu: referitor la islaz, pune problema unor eventuali crescători de animale care nu vor înfiinţa o altă
Asociaţie a crescătorilor, cum vor putea beneficia de islaz. Domnul Curelea: se va continua la terenul de sport
lucrarea de modernizare? Domnul Voinoiu: Poate se vor găsi sume pentru covorul sintetic de la baza sportivă. În
ceea ce priveşte inventarierea terenurilor arabil şi păşune, domnul primar arată că după finalizarea documentaţiei
referitoare  la  islaz  se  va  înainta  documentaţia  către  prefectură,  urmând  a  se  emite  un  ordin  în  acest  sens.
Referitor la arabilul din domeniul privat,  arată diferenţele dintre situaţia faptică şi  cea scriptică  în ceea ce
priveşte terenul arabil pus în posesie şi explică modul de utilizare al terenului din acest an. 

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


