
                            ROMANIA
                   JUDETUL IALOMITA
            COMUNA GHEORGHE DOJA

          PRIMAR,

DISPOZITIE
privind desemnarea   persoanei responsabile 

cu  asigurarea  implementarii prevederilor legale privind 
declaratiile de avere si de interese

Primarul  comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
-  prevederile  Legii  nr.  144  din  21  mai  2007  privind  infiintarea, 

organizarea  si  functionarea  Agentiei  Nationale  de  Integritate,  modificata  si  
completata,

In temeiul art.68  din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica 
locala, republicata, modificata si completata,

D I S P U N E:

Art.unic – Se numeste doamna Cirstea Daniela-Mihaela  avand functia  de 
referent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja,  
judetul  Ialomita,   ca  persoana  responsabila  cu  asigurarea   implementarii  
prevederilor legale privind  declaratiile de avere si de interese la nivelul comunei  
Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Primar,       Avizat pentru legalitate,
        ION MIHAI                                                                   Secretar,

                                                                                    Praf Monica 

Nr. 91
Emisa  la GHEORGHE DOJA
Astazi 05.06.2009



                            ROMANIA
                   JUDETUL IALOMITA
            COMUNA GHEORGHE DOJA

          PRIMAR,

DISPOZITIE
privind desemnarea   persoanei responsabile 

cu  aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Primarul  comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- prevederile Legii nr.  677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire  

la  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  date, 
modificata si completata,

In temeiul art.68  din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica 
locala, republicata, modificata si completata,

D I S P U N E:

Art.unic  –  Se  numeşte doamna  Cîrstea Daniela-Mihaela,   referent  de 
specialitate in cadrul  aparatului  de specialitate al  Primarului  comunei Gheorghe  
Doja, judetul Ialomita,  ca persoana responsabila cu  aplicarea Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi  
libera circulaţie a acestor date, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Primar, Avizat pentru legalitate,
        ION MIHAI                                                                   Secretar,

                                                                                   Praf Monica 

Nr. 118
Emisa  la GHEORGHE DOJA
Astazi, 20.08.2009  



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
      COMUNA GHEORGHE DOJA

      
DISPOZIŢIE

privind  desemnarea persoanei responsabilă de coordonarea programului  PEAD 2010 
pentru ajutorarea persoanelor defavorizate de pe raza comunei Gheorghe Doja

Primarul  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  prevederile  H.G.   nr.  600  din  13  mai  2009  privind  stabilirea 

beneficiarilor  de  ajutoare  alimentare  care  provin  din  stocurile  de  intervenţie 
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi 
atribuţiile instituţiilor implicate în planul european,

În temeiul art.68 din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.unic  –  Se  numeşte    domnul  Vlăsceanu  Puiu,  viceprimar  al   comunei 
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  ca persoană responsabilă  cu aplicarea  H.G.   nr. 
600 din  13  mai  2009 privind  stabilirea  beneficiarilor  de  ajutoare  alimentare  care 
provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele 
mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, 
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

    Primar,                  Avizat pentru legalitate
ION MIHAI                                                                     Secretar, 

               Praf Monica

                                                                  
Nr.  205
Emisă  la GHEORGHE DOJA
Astăzi 27.07. 2010                       



                 ROMÂNIA
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea persoanelor responsabile cu 

completarea şi   ţinerea la zi a registrului agricol precum şi cu verificarea concordanţei 
dintre datele cuprinse în registrul agricol în format electronic şi  registrul agricol pe suport 

hârtie 

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile  art.3 alin. (5) şi art. 7 alin. (1) şi (5) din Ordinul nr. 3.241 din 22 

aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2010-2014,

-  prevederile  art.  9  alin.  (1)  din  O.G.   nr.  28  din  27  august  2008 privind 
registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1  -  Se  numeşte   doamna  Fuerea-Stanciu  Corina,  referent  în  cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, persoană responsabilă cu 
completarea  şi  ţinerea la zi a registrului agricol pe suport de hârtie.

Art.2 - Se numeşte  domnul  Trifănescu Dănuţ, inspector în cadrul aparatului 
de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  persoană  responsabilă  cu 
completarea  şi   ţinerea la zi a registrului  agricol în format electronic şi  a centralizării 
datelor.

Art.3  –  Se  desemnează  domnul  Trifănescu  Dănuţ,  inspector  în  cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,  persoană responsabilă cu 
verificarea concordanţei dintre datele cuprinse în registrul agricol în format electronic şi 
registrul agricol pe suport hârtie.

Art.4.  -  Prezenta  dispoziţie  se  comunică  persoanelor   responsabile 
susmenţionate prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja.

Primar,     Avizat pentru legalitate,
                  ION MIHAI                                                                          SECRETAR,

           Praf  Monica 

Nr. 237
Emisă la Gheorghe Doja
Astăzi, 09.11. 2010



     ROMÂNIA
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA

D I S P O Z I Ţ I E
privind delegarea atribuţiilor  de autoritate tutelară la nivelul 

comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
-  prevederile   art.  158  şi   art.  159   din  Codul  Familiei,  republicat,  cu 

modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c), art.65 şi art.68 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1  -  Se  deleagă  atribuţiile  de  autoritate  tutelară,  la  nivelul  comunei 
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  domnului Praf Gică, inspector  în cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja.

Art.2  -  Prezenta  dispoziţie  se  comunică  persoanei  susmenţionate  prin  grija 
secretarului comunei Gheorghe Doja.

Primar,     Avizat pentru legalitate,
                  ION MIHAI                                                                          SECRETAR,

           Praf  Monica 

Nr. 243 
Emisă la Gheorghe Doja
Astăzi, 31.12. 2010


