
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 3328 din 26.09.2016

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26.09.2016,  în şedinţa de îndată a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat 7 din  cei 11 consilieri  locali în funcţie. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume
cea  din data de 02.09.2016, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi, cu două completări, astfel: proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar, la nivelul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017 şi proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director
al Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

La primul  punct, subt prezentate:
- expunerea de motive nr. 3154 din 15.09.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2718 din 17.08.2016;
- raportul  comun  nr. 3153 din 15.09.2016  al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr.  3155 din 15.09.2016  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 3156 din 15.09.2016  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  3157 din 15.09.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  16  din  26.09.2016  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 7 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
-  adresa nr. 1343 din 19.09.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;

            -  expunerea  de  motive  prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,
înregistrată sub nr. 3232 din 21.09.2016;

            -  raportul nr. 3231 din 21.09.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

            - raportul  de avizare nr.  3233 din 21.09.2016  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. 17 din 26.09.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
comunei  Gheorghe  Doja,  în  Comisia  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii  în  unităţile  din  învăţământul
preuniversitar, la nivelul   Şcolii  Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar
2016- 2017, cu 7 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
-  adresa nr. 1343 din 19.09.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;

            -  expunerea  de  motive  prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,
înregistrată sub nr. 3240 din 21.09.2016  ;

            -  raportul nr. 3239 din 21.09.2016  al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

            - raportul  de avizare nr.  3241 din 21.09.2016  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. 18 din 26.09.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de
director al Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, cu 7 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt 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,
                            Trifănescu Dănuţ                                                                    Praf Monica


