
                              ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 4183 din 21.12.2016

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 21.12.2016,  în şedinţa de îndată a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat 8 din cei 11 consilieri  locali în funcţie, absentând  nemotivat domnii: Rotaru
Vasile-Marian, Slăniceanu Dragoş şi Trifănescu Dănuţ.. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din
data de 08.12.2016, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
La primul  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  4160 din 19.12.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 4159 din 19.12.2016 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 4161 din 19.12.2016  al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  4162  din  19.12.2016 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.  4163 din 19.12.2016 al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant  ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 25 din 21.12.2016  privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru  trimestrul IV al anului 2016, la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 8 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 15.12.2016;
- expunerea de motive nr. 4155 din 19.12.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3789 din 11.11.2016;
- raportul  comun  nr. 4154 din 19.12.2016 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr.  4156 din 19.12.2016 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  4157 din  19.12.2016 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4158 din 19.12.2016  al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte, învăţămant ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este adoptată Hotărârea nr. 26 din 21.12.2016 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 8 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

În final, domnul Vasile Cornel reprezentantul S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L. face o scurtă
prezentare a necesităţii majorării taxelor de salubritate.

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


