
                              ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 4051 din 08.12.2016

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 08.12.2016,  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 Ion Florin. Procesul-

verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data de 26.10.2016, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul  punct, se face o singură propunere pentru preşedinte de şedinţă în perioada decembrie 2016- februarie

2017, doamna Filipoiu Mihaela-Evelina, propunându-l pe domnul Vlăsceanu Puiu.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 21 din 08.12.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada

DECEMBRIE 2016- FEBRUARIE 2017, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al doilea  punct, sunt prezentate:
- adresa  nr. 1595 din 08.11.2016 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,

înregistrată sub nr.  3920  din 24.11.2016;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 3919  din 24.11.2016;
   - raportul nr. 3921  din 24.11.2016   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 3922  din 24.11.2016 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.  22 din 08.12.2016 privind  aprobarea tipului,  numărului  şi  cuantumului
burselor şcolare   ce  se  vor acorda elevilor din  cadrul  Şcolii  Gimnaziale  din  comuna Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, pentru  anul şcolar 2016-2017, cu 10 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 3924 din 24.11.2016  întocmită de domnul Ion Mihai  – Primarul comunei GHEORGHE

DOJA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul comun nr. 3923 din 24.11.2016 al compartimentelor urbanism, achiziţii  publice şi  contabilitate,  din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja; 
 -  raportul nr.  3925 din 24.11.2016  al comisiei pentru agricultură, activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  23  din  08.12.2016  privind realizarea  proiectului  pentru  obiectivul  de

investiţii  “MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA 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. 3927 din 24.11.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3595 din 21.10.2016;
- raportul  comun  nr. 3926 din 24.11.2016 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr.  3928 din 24.11.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr.  3929 din 24.11.2016  al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 3930 din 24.11.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  24  din  08.12.2016  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.

Se trece la discuţii.  Domnul Trifănescu Dănuţ: extinderea la alimentarea cu apă s-a finalizat? Domnul  primar:
explică stadiul în care se află lucrările de extindere. Domnul Slăniceanu: la  căminul cultural se va angaja un director?
Domnul primar: procedura se va iniţia în prima parte a  anului 2017. Domnul Curelea: stadionul s-a reabilitat? Domnul
primar: s-a intervenit la suprafaţa de joc, în sensul că s.au făcut aproximativ 500 de gropi  adânci în care s-a pus piatră,
nisip şi care în primăvară vor fi definitiv acoperite. Domnul primar:explică procedura de schimbare a categoriei terenului
din vii extravilan în arabil extravilan şi înscrierea în cartea funciară. 

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,
                            Vlăsceanu Puiu                                                                         Praf Monica


