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La  nivelul  localităţii  noastre,  în  anul  2010  consiliul  local,  ca  autoritate 
deliberativă a adoptat un număr de  45 de hotărâri, în 11 şedinţe de lucru, iar primarul 
ca autoritate executivă,  a emis un număr de 251 de dispoziţii.

Au fost încasate impozitele şi taxele locale în proporţie de 85 % din debitele 
curente. Impozitele pentru anul 2011 au fost stabilite, conform prevederilor legale, 
indexarea acestora făcându-se odată la 3 ani. 

Contul de încheiere a execiţiului bugetar pe anul 2010 prevede la partea de 
venituri suma de 2.357.327 lei, la partea de cheltuieli 2.277.531 lei, înregistrându-se 
un excedent bugetar de 79.796 lei.

S-a  aprobat  concesionarea  suprafeţei  de  11,5082  ha  teren  extravilan  pentru 
construirea  unui  parc  eolian,  domeniul  surselor  de energie  neconvenţională   fiind 
unul de viitor. Procedura de autorizare este în derulare, sperăm ca în curând să se 
obţină autorizaţia de construire şi să se înceapă lucrările la parcul eolian. Aceasta este 
o sursă financiară benefică pentru comunitatea noastră.

Tot  în  anul  2010   s-a  aprobat  aderarea  comunei  noastre  la  GAL Ialomiţa 
Centrală- Balaciu Căzăneşti Reviga,  în vederea colaborării între localităţile  asociate 
în  scopul  implementării  unor  programe,  activităţi  şi  acţiuni  necesare  pentru 
dezvoltarea comunităţii locale.

La nivelul anului 2010 s-au  eliberat un număr de  37 certificate de urbanism, 
24 autorizaţii de construire şi 8 autorizaţii de desfiinţare a unor construcţii.

Încă din ultimul trimestru al anului trecut s-au început lucrările de modernizare 
la sistemul de iluminat public, pe baza autorizării  autorităţii publice locale, această 
lucrare fiind încă în desfăşurare.

În ceea ce priveşte  Proiectul „construire bază sportivă multifuncţională tip II”, 
până la finele anului 2010 au fost realizate: fundaţia, pardoseala din beton, zidăria 
fără plafon şi împrejmuirea pe o latură de 50 de m.

Referitor la  proiectul de realizare a unui parc în centrul localităţii, acesta este 
în curs de elaborare. 

În domeniul asistenţei sociale şi al autorităţii tutelare,  în cursul anului 2010 la 
nivel local existau un număr de  92 de alocaţii familiale complementare şi un număr 
de   19  alocaţii  de  susţinere  pentru  familia  monoparentală,  începând  cu  data  de 
01.01.2011, acestea încetând de drept, forma unică de  sprijin în acest domeniu este 



de la această dată  alocaţia de susţinere a familiei, în prezent fiind înregistrate un 
număr de 38 de dosare. Au fost întomite un număr de 12 dosare trusou pentru nou-
născuţi, 23 dosare pentru alocaţiile de stat, 7 dosare pentru  indemnizaţia de creştere a 
copilului, 9 dosare pentru indemnizaţii nou-născut. La finele anului 2010 erau în plată 
un număr de 9 dosare de ajutor social, în prezent fiind în plată 7 dosare. Numărul 
persoanelor cu handicap care beneficiau de indemnizaţia prevăzută de lege a fost la 
finele anului 2010 de 22, iar numărul asistenţilor personali a fost 1. Persoanele cu 
handicap gradul II  au fost în număr de 70. 

În  ceea ce priveşte  situaţiile  de urgenţă  a  fost  aprobat  Planul  de analiză  şi 
acoperire a riscurilor la nivel local.

Noile registre agricole s-au  achiziţionat, s-a trecut la înregistrarea datelor atât 
în  format  scris  cât  şi  în  format  electronic,  s-au  numit  persoanele  responsabile  în 
domeniul celor două tipuri de înregistrări şi s-a stabilit modalitatea de completare a 
registrelor  prin  invitarea  pe  străzi,  la  primărie,  a  cetăţenilor.  Orice  modificare  a 
datelor din registrul agricol se efectuează doar  pe baza  cererii  aprobate  de către 
secretarul comunei.

La activitatea de stare civilă s-au înregistrat un număr de  2 acte de naştere, 8 
acte de căsătorie şi 45 acte de deces. Ca noutate, menţionez că la nivel local se poate 
încheia divorţul pe cale administrativă.

În domeniul protecţiei mediului,  un domeniu atât de important pentru fiecare 
cetăţean  în  parte,  dar  mai  ales  pentru  comunitatea   locală  în  ansamblu,  aşa  cum 
prevede  legislaţia  referitoare  la   serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  şi  la 
serviciul  de  salubrizare  a  localităţilor,  s-a  organizat  licitaţia  deschisă,  prin  SEAP, 
licitaţie câştigată de  S.C. Salubritate Comunală SRL Slobozia, s-a aprobat Contractul 
de delegare a gestiunii  activităţilor de salubrizare, Contractul- cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare pentru persoane fizice şi  Contractul- cadru de prestare a 
serviciului  de  salubrizare  pentru  persoane  juridice  şi  s-a  încheiat  contractul  de 
delegare  a  gestiunii  nr.  1051/17.05.2010. De  asemenea,  în  conformitate  cu 
prevederile  Legii  nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobat Regulamentul de 
instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru persoanele care nu 
încheie  contracte cu operatorul căreia i s-a delegat gestiunea serviciului. Am avut în 
vedere  în  acest  domeniu  faptul  că  este  deosebit  de  importantă  protecţia  sănătăţii 
populaţiei,  protecţia  mediului  şi  că   în  tot  ceea  ce  întreprindem  trebuie  urmărit 
interesul cetăţeanului dar şi interesul superior al comunităţii locale în ansamblu, pe 
fondul  respectării  cu stricteţe a normele  legale în vigoare.

Menţionez că  până la data de 31.12.2010 au fost încheiate un număr de  373 de 
contracte de prestare a serviciului de salubrizare, până în prezent fiind încheiate un 
număr de 634 de contracte.

Referitor  la  platforma  compost,  aceasta  este   dată  în  folosinţă  din  luna 
septembrie 2010. 

Primarul comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI
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Raport anual de activitate 
privind   situaţia gestionării bunurilor ce aparţin domeniului public şi 

privat al localităţii, pe anul 2010

Inventarierea  domeniului  public  al  comunei  s-a  efectuat   şi  aprobat   prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 44 din 08.10.2009 şi a fost transmisă către Consiliul 
Judeţean  Ialomiţa  în  vederea  centralizării  şi  înaintării  către  Guvernul  României 
pentru a fi adoptată  o Hotărâre a Guvernului de atestare a   apartenenţei bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja.

Inventarierea  domeniului  privat  al  comunei  s-a  efectuat   şi  aprobat   prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 45 din 08.10.2009 şi a fost  modificată prin Hotărârea 
11  din  29.04.2010.  Este  necesar  întocmirea  unui  Plan  Urbanistic  Zonal  pentru 
lotizarea corespunzătoare a loturilor de casă ce se pot atribui tinerilor conform Legii 
nr. 15/2003, republicată,  privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală.

În cursul anului 2010 s-a efectuat înscierea în cartea funciară, în sensul că a 
fost intabulat dreptul de proprietate asupra suprafeţei de  251,22 ha teren  extravilan, 
din care 195,71  păşune şi  55,51 arabil,  aparţinând domeniului  privat  al  comunei 
Gheorghe Doja.

S-au  efectuat  măsurătorile  cadastrale  pentru  suprafaţa  de  7,57  ha  teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, teren amplasat în 
zona centrală a comunei (Valea comunală, inclusiv terenul de sport). 

Se va continua acţiunea de  intabulare a dreptului de proprietate atât pentru 
imobilele ce aparţin domeniului privat cât şi pentru cele ce aparţin domeniului public 
al comunei.

În ceea ce priveşte lacul Fundata ar fi  bine să  iniţiem un proiect printr-un 
parteneriat  public-privat,  în  vederea   amenajării   şi  exploatării  corespunzătoare  a 
lacului, atât pe partea de pescuit sportiv cât  şi pe cea de agrement.

Primarul comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI




