
                              ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 340 din 31.01.2017

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.01.2017,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
La şedinţă au participat toţi  cei 11 consilieri  locali în funcţie.. Procesul-verbal al şedinţei anterioare şi anume cea  din data

de 21.12.2016, este  aprobat cu unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi, cu două completări şi anume:
1.Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 8

din 01.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 15 din 12.03.2015
prin care s-a  modificat Hotărârea 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

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 9
din 01.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 16 din 12.03.2015
prin care s-a modificat Hotărârea 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”

Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr. 3913 din 24.11.2016 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 3912 din 24.11.2016;
- procesul verbal nr. 3915 din 24.11.2016; 
- raportul  nr. 3914 din 24.11.2016 al  comisiei juridice şi de disciplină.
Este prezentată Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi

completarea unor acte normative. Nu sunt alte discuţii.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 31.01.2017  privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, la

nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al doilea  punct, sunt prezentate:
-  Raportul  nr.  4097  din  13.12.2016   al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent

”CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER”;
- cererea şi lucrarea  aferentă P.U.Z. şi  R.L.U.  aferent ”CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER” înregistrate

la Primăria comunei Gheorghe Doja,   cu nr. 3659 din 27.10.2016, în faza de P.U.Z., proiect întocmit de S.C. GEOID S.R.L., la
iniţiativa beneficiarului S.C. VOINOIU COM S.R.L.;

- expunerea de motive nr.  4099 din 13.12.2016 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  4098 din 13.12.2016 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul  nr.  4100  din  13.12.2016   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 4101 din 13.12.2016 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- procesul verbal nr. 4104 din 14.12.2016.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 2 din 31.01.2017 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U.  aferent ”CONSTRUIRE SPAŢIU

COMERCIAL PARTER”, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
La al treilea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 4262 din 28.12.2016 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  4261 din 28.12.2016 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
- avizul  nr.  4263 din 28.12.2016  al   comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 3 din 31.01.2017  privind aprobarea  REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE  ŞI

FUNCŢIONARE a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al patrulea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  158 din 17.01.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  157 din 17.01.2017    al  compartimentului  de  asistenţă socială  din cadrul  aparatului  de specialitate  al

primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.   159 din 17.01.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 4 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru

anul 2017, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 161 din 17.01.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  de specialitate nr. 160 din 17.01.2017;

          - raportul  nr. 162 din 17.01.2017 al comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 5 din 31.01.2017 privind actualizarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A



RISCURILOR,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- avizul conform nr.  348 din 11.01.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  349 din 11.01.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.

nr. 171 din 17.01.2017;
   -  raportul  nr.  170 din 17.01.2017 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 172 din 17.01.2017 al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr. 173 din 17.01.2017 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 31.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2017- 2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al şaptelea punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.153 din 17.01.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 154 din 17.01.2017 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 155 din 17.01.2017 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă

şi protecţie socială, protecţia copilului,
- raportul nr. 156 din 17.01.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  7  din  31.01.2017  privind  aprobarea propunerii  privind evaluarea  performanţelor

profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2016,  cu 11 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

La al optulea  punct, sunt prezentate:
-         adresa nr. 2657 din 17.01.2017 a M.D.R.A.P.F.E., înregistrată sub nr. 305 din 27.01.2017;
-         expunerea de motive nr.  331 din 31.01.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr.  330 din 31.01.2017;
-         raportul nr. 332 din 31.01.2017al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  333 din 31.01.2017al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 334 din 31.01.2017al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 8 din 31.01.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 8 din 01.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, cu nr. 15 din 12.03.2015 prin care s-a  modificat Hotărârea 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 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu
sunt discuţii.

La al nouălea  punct, sunt prezentate:
-         adresa nr. 2657 din 17.01.2017 a M.D.R.A.P.F.E., înregistrată sub nr. 305 din 27.01.2017;
-         expunerea de motive nr. 336 din 31.01.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
-         raportul de specialitate nr. 335 din 31.01.2017;
-         raportul nr. 337 din 31.01.2017al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 338 din 31.01.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  339 din 31.01.2017al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă 

şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 9 din 31.01.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 9 din 01.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, cu nr. 16 din 12.03.2015 prin care s-a modificat Hotărârea 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 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”. Nu sunt
discuţii.

La al zecelea punct, sunt prezentate: RAPORTUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL
2016 şi  RAPORTUL DE EVALUARE  A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016.  Nu sunt discuţii.

Domnul primar prezintă pe scurt proiectele ce s-ar dori a fi realizate  în  anul 2017, astfel: modernizare iluminat stradal,
modernizare (asfaltare) drumuri, îmbunătăţirea calităţii apei , extinderea reţelei de canalizare, achiziţionarea unui buldoexcavator,
eventual prin contractarea unui împrumut. Se mai prezintă de asemenea şi tema taxelor de salubrizare, temă ce face obiectul unui
proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică.

 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


