
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 262 din 01.02.2016

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 01.02.2016

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

La şedinţă au participat   9 din  cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând motivat doamna Rotaru
Monica şi domnul Rotaru Vasile-Marian.  Procesul-verbal al  şedinţei  anterioare şi anume cea  din data de
23.12.2015, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi, cu următoarele două completări: 
1. Proiect de Hotărâre privind  alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru prezenta şedinţă întrucât

este absent domnul Rotaru Vasile-Marian care fusese ales ca preşedinte al şedinţelor pentru
perioada  decembrie 2015- februarie 2016;

2. Proiect  de  Hotărâre  privind  transformarea  unei  funcţii  publice   din  cadrul   aparatului  de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

La primul  punct,  domnul Fuerea Sorin face propunerea ca domnul Gogoţ  Clementin să fie ales
preşedinte al  şedinţei, în lipsa domnului Rotaru Vasile-Marian. Fiind singura propunere, se trece la vot.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 01.02.2016  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al   şedinţei
ordinară, desfăşurată  astăzi,  1 FEBRUARIE 2016,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.
Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 156 din 21.01.2016 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  157 din 21.01.2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  158  din  21.01.2016  al  comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ  ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
-  raportul  nr.  159  din  21.01.2016  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  2 din  01.02.2016 privind   aprobarea  propunerii  privind  evaluarea

performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul
2015,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  161 din 21.01.2016   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 160 din 21.01.2016   al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.   162 din 21.01.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 3 din 01.02.2016  privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de

interes local, pentru anul 2016, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
- adresa nr.  300 din 14.01.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 164 din 21.01.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  de  specialitate  nr.  163  din  21.01.2016  al  viceprimarului  comunei  şi  Compartimentului

“Urbanism şi amenajarea teritoriului”;
-  raportul  nr.  165  din  21.01.2016  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este   adoptată   Hotărârea nr.  4 din 01.02.2016 privind   organizarea  structurii  de  specialitate  cu

atribuţii  în domeniul urbanismului,  amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii   în cadrul
Aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,   cu 9 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea punct, sunt prezentate:
Este   adoptată   Hotărârea nr.  5 din 01.02.2016  privind acordarea unor facilităţi  fiscale  aferente



obligaţiilor  de  plată  datorate   bugetului  local  al  Comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul Ialomiţa,   cu  9  voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- avizul conform nr.  132 din 11.01.2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  133 din 11.01.2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
-   expunerea  de  motive   prezentată  de către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de

iniţiator, înregistrată sub nr. nr. 167 din 21.01.2016;
   -  raportul  nr.  166 din 21.01.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 168 din 21.01.2016 al comisiei  juridice şi de disciplină;

-  raportul  nr.  169  din  21.01.2016 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. 6 din 01.02.2016 privind  organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2016- 2017,   cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaptelea punct, sunt prezentate:
- adresa nr. 4055 din 23.11.2015 transmisă A.N.F.P. Bucureşti;
-  nota de fundamentare    4026 din 20.11.2015 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja;
-  raportul  nr.  4025  din  20.11.2015  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  4027 din 20.11.2015 al comisiei  juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 7 din 01.02.2016  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

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

La al optulea  punct, sunt prezentate:
-         adresa nr. 1584 din 11.01.2016 a Direcţiei Generale Dezvoltare Regională şi Infrastructură din

cadrul M.D.R.A.P.;
-         expunerea de motive nr.  171 din 21.01.2016 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr.  170 din 21.01.2016;
-         raportul nr. 172 din 21.01.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  173  din  21.01.2016  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-  raportul  nr.  174  din  21.01.2016  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 8 din 01.02.2016 privind   modificarea Hotărârii Consiliului local al

Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 15 din 12.03.2015 privind  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 nouălea  punct, sunt prezentate:
-         adresa nr. 1584 din 11.01.2016 a Direcţiei Generale Dezvoltare Regională şi Infrastructură din

cadrul M.D.R.A.P.;
-         expunerea de motive nr. 176 din 21.01.2016 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr. 175 din 21.01.2016;
-         raportul nr. 177 din 21.01.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  178  din  21.01.2016  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   179  din  21.01.2016  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 9 din 01.02.2016  privind  modificarea Hotărârii Consiliului local al

Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 16 din 12.03.2015 privind 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.

La al zecelea  punct, sunt prezentate:



– adresa nr. 255456 din 30.12.2015 a A.J.F.P. Ialomiţa;
– adresa nr. IL GSTZ  din 19.01.2016 a A.J.F.P. Ialomiţa;
– nr. crt. 24 din Anexa la Hotărârea nr.  13 din 27.01.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 4630 din 30.12.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  4634 din 30.12.2015,
-  raportul  comun  nr.   4629 din 30.12.2015  al  compartimentelor  contabilitate şi  achiziţii

publice,
- raportul  nr. 4631 din 30.12.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  4632  din  30.12.2015 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   4633  din  30.12.2015  al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,

învăţămant, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  10 din  01.02.2016 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 2016,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al unsprezecelea  punct, se face de către domnul Fuerea Sorin, propunerea ca doamna Grigore
Mineţa să fie preşedinte al şedinţelor de consiliu  în următoarele 3 luni. Fiind singura propunere se trece la vot.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 11 din 01.02.2016  privind alegerea preşedintelui de  şedinţă pentru
perioada MARTIE 2016- MAI 2016,  cu 9 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doisprezecelea  punct, sunt prezentate:
-  expunere de motive nr.    235 din 28.01.2016 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja;
-  raportul  nr.  234  din  28.01.2016  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  236 din 28.01.2016 al comisiei  juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 12 din 01.02.2016 privind  transformarea unei funcţii publice din cadrul

 aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 9 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La ultimul punct sunt prezentate cele două rapoarte anuale, astfel: RAPORTUL DE EVALUARE A
IMPLEMENTĂRII  LEGII  NR.  52/2003  ÎN  ANUL  2015  şi  RAPORTUL  DE  EVALUARE  A
IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015.

Nu sunt alte discuţii. 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,
                            Gogoţ Clementin                                                                            Praf Monica

                

http://www.gheorghedojail.ro/

