
                        ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 836 din 16.03.2016

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 16.03.2016,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La  şedinţă  au  participat  10  din   cei  11  consilieri   locali  în  funcţie,  absentând  motivat  domnul
Slăniceanu Dragoş-Cătălin.  Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 01.02.2015, este
aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  prezentată este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  732 din 07.03.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal   nr.  434 din 12.02.2016;

      - raportul   nr.  731 din 07.03.2016  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 733 din 07.03.2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 734 din 07.03.2016 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
          - raportul nr.   735 din 07.03.2016 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
 Este  adoptată  Hotărârea nr. 13 din 16.03.2016  privind aprobarea  contului anual de  execuţie a
bugetului local, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015,  cu 10 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Discuţii: domnul Voinoiu solicită clarificări cu privire la suma de la cultură.
Doamna contabil: suma a fost utilizată pentru DALI şi iluminat.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- adresa nr.ILG-STZ 2081 din 18.02.2016 a A.J.F.P. Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 737 din 07.03.2016 întocm ită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 435 din 12.02.2016;
- raportul  comun  nr. 736 din 07.03.2016 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 738 din 07.03.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 739 din 07.03.2016 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr.  740 din 07.03.2016 al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant  ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 14 din 16.03.2016 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 2016,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate: 
- expunerea de motive nr.  742 din 07.03.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul comun  nr.  741 din 07.03.2016 al viceprimarului şi compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 743 din 07.03.2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  744 din  07.03.2016 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 15 din 16.03.2016  privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu

carburantul auto pentru autoturismul aflat  în dotarea Consiliului local al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa,  cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
 - expunerea de motive nr. 746 din 07.03.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul comun nr. 745 din 07.03.2016,
- raportul nr. 747 din 07.03.2016al comisiei juridice şi de disciplină,



-  raportul  nr. 748  din  07.03.2016  al  comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
 Este  adoptată  Hotărârea nr. 16 din 16.03.2016 privind  modalitatea de identificare a beneficiarilor şi
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate  în vederea acordării  tichetelor sociale pentru grădiniţă,
precum şi procedura de acordare a acestora,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu 10 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea punct, sunt prezentate: 
-  expunere de motive nr.    750 din 07.03.2016 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 749 din 07.03.2016 al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  751 din 07.03.2016 al comisiei  juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 17 din 16.03.2016 privind transformarea unei funcţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa  ,   cu 10 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct, sunt prezentate:
-  expunere de motive nr. 753 din 07.03.2016 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja;
-  raportul comun nr.752 din 07.03.2016;
- raportul  nr. 754 din 07.03.2016 al comisiei  juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  755  din  07.03.2016  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

 amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 18 din 16.03.2016 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  în litigiile juridice  ale Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului
Local al Comunei Gheorghe Doja ,   cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Se trece la discuţii.
Domnul primar: semnalizarea rutieră trebuie îmbunătăţită.  Se doreşte realizarea  asfaltării  primelor

două porţiuni a fiecăreia din cele 13 străzi, stânga şi dreapta DJ ce străbate localitatea, fără strada Eternităţii,
care aparţine DJ.

Domnul Simoiu: incinta brutăriei nu arată bine; trebuie schimbată poarta. Domnul Fuerea: casa de la
Năstăsescu ar  trebui  demolată.  Domnul primar:  se poate  face expropiere doar  pentru o cauză de utilitate
publică, doar pentru un motiv temeinic, pentru o  utilitate publică reală, fără echivoc.

Domnul Voinoiu: pentru casa de la Poiana Ţapului, trebuie să se găsească o soluţie, altfel va fi distrusă,
fiind într-o stare vizibilă de degradare. Domnul Primar: există două posibilităţi,  fie un partemeriat,  fie un
proiect cu fonduri europene; a fost însrisă în evidenţele fiscale ale UAT pe raza teritorială a căreia se află
amplasată.; la modul cum se prezintă construcţia s-ar impune demolarea acesteia, întrucât o reparaţie capitală
ar fi insuficientă şi zadarnică.

Domnul Voinoiu: la baza sportivă, când se va stabili o taxă. Domnul primar: după recepţia finală se va
întocmi un regulament şi se va institui o taxă specială, toate acestea într-o viitoare şedinţă de consiliu.

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,
                            Grigore Mineţa                                                                               Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

