
                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 945  din 27.03.2017

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27.03.2017,  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  14.03.2017,  este   aprobat  cu

unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct, sunt prezentate:
-  adresele nr. ILG-STZ 1948 din 22.02.2017 şi  nr. ILG-STZ 2045 din 27.02.2017 ale A.J.F.P. Ialomiţa;
- adresele nr. 2939 din 15.03.2017 şi 3429 din 27.03.2017 ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- nr. crt. 24 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 33 din 10.03.2017;
- expunerea de motive nr. 4292 din 30.12.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4296 din 30.12.2016 ;
- raportul  comun  nr.  4291 din 30.12.2016  al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4293 din 30.12.2016  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 4294 din 30.12.2016   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4295 din 30.12.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 22 din 27.03.2017 privind aprobarea   Strategiei anuale de achiziţii

publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi
0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 4298 din 30.12.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4302 din 30.12.2016;
- raportul  comun  nr.  4297 din 30.12.2016  al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4299 din 30.12.2016  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 4300 din 30.12.2016   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4301 din 30.12.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 23 din 27.03.2017 privind aprobarea    Bugetului local,  la nivelul

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

Se trece la discuţii. Domnul primar prezintă intenţia de a se  apela la un împrumut pentru achiziţionarea
unui buldoescavator şi pentru reparaţii la şcoală. Domnul  Trifănescu: ar fi mai bun un  autogreder. Domnul
Slăniceanu ridică problema cărţii funciare la suprafaţa de lac. Domnul primar: se va continua acţiunea de
cadastrare gratuită, se vor iniţia  proiectele de modernizare a centrului civic, inclusiv pistă pentru biciclete şi
speră să primească aviz pentru cât mai multe dintre proiectele promovate în şedinţa anterioară din 14.03.2017
şi transmise ministerului de resort.  De asemenea,  doreşte să mute monumentul  eroilor  din faţa  căminului
cultural lângă o troiţă pe care doreşte să o construiască în centrul civic, unde va fi o parcare,  gard de fier
forjat, băncuţe şi lămpi, atât cu lumină solară cât şi alimentate de curent electric.

 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,
                                 Curelea Ion                                                                             Praf Monica


