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Raport anual de activitate 
privind  starea economică, socială şi de mediu 
a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

pe anul 2011

La  nivelul  localităţii  noastre,  în  anul  2011,  consiliul  local,  ca  autoritate 
deliberativă a adoptat un număr de  46 de hotărâri, în 11 şedinţe de lucru, iar primarul 
ca autoritate executivă,  a emis un număr de 250 de dispoziţii.

A fost întocmit Statutul comunei şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
4 din  31.01.2011.

Consiliul Local a hotărât asocierea Comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
cu Oraşul  Amara, judeţul Ialomiţa, în vederea  obţinerii custodiei Sitului Natura 2000 
ROSPA0065 Lacurile Fundata –Amara precum şi aprobarea  acordului  de parteneriat 
între Asociatia  dintre Oraşul   Amara,  judeţul  Ialomiţa şi   Comuna Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, pe de o parte şi Societatea Ornitologică Română, sucursala CYGNUS 
Ţăndărei, pe de altă parte.

De  asemenea  s-a  aprobat   Planul  local  de  acţiune   pentru  zone  declarate 
vulnerabile  la  nitraţi  din  surse  agricole,   la  nivelul  comunei  GHEORGHE DOJA, 
judeţul IALOMIŢA.

S-a  adoptat  Hotărârea  privind    necesitatea,   oportunitatea  şi  aprobarea 
investiţiei   „Reabilitare,  modernizare  infrastructură  culturală  şi  dotare  aşezământ 
cultural  comuna  Gheorghe  Doja”  în  cadrul  PROGRAMULUI  PRIORITAR 
NAŢIONAL  PENTRU  CONSTRUIREA  DE  SEDII  PENTRU  AŞEZĂMINTE 
CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, 
PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA,  MODERNIZAREA,  DOTAREA  ŞI 
FINALIZAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢIE  A  AŞEZĂMINTELOR 
CULTURALE  DE  DREPT PUBLIC  DIN  MEDIUL RURAL ŞI  MIC  URBAN  – 
OBIECTIVUL  REABILITAREA,  MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII 
CULTURALE DIN MEDIUL RURAL, în acest sens Căminul cultural  fiind trecut din 
domeniul public, în domeniul privat al comunei Gheorghe Doja, pe perioada derulării 
investiţiei  „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe 
Doja”.

S-a procedat la  elaborarea   Regulamentului local de implicare a publicului  în 
elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; a   fost 
aprobat  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent  ,, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STAŢIE 
TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA  SISTEMUL 
ENERGETIC NAŢIONAL,,.



A fost aprobat bugetul  local, respectiv  Planul Anual al Achiziţiilor publice pe 
anul  2011,  acestea  suportând  în  cursul  anului,  un  număr  de  3  rectificări  respectiv 
modificări şi completări.

Contul  de încheiere  a  execiţiului  bugetar  pe  anul  2011 prevede la  partea de 
venituri suma de 2437000 lei, la partea de cheltuieli 2587000 lei, înregistrându-se un 
deficit  bugetar de  150000 lei.

Impozitele pentru anul 2012 au fost stabilite, conform prevederilor legale.
În domeniul asistenţei sociale şi al autorităţii tutelare, la finele  anului 2011 la 

nivel  local  existau  un  număr  de   41  de  alocaţii  de  susţinere  a  familiei  .  Au  fost  
întocmite  un  număr  de  18  dosare  pentru  alocaţiile  de  stat  şi   10  dosare  pentru 
indemnizaţia de creştere a copilului. La finele anului 2011 erau în plată un număr de 6 
dosare de ajutor social, pentru un număr de 15 beneficiari. Numărul  persoanelor cu 
handicap care beneficiau de indemnizaţia prevăzută de lege a fost la finele anului 2011 
de  14,  iar  numărul  asistenţilor  personali  ai  persoanelor  cu  handicap  a  fost   9. 
Persoanele cu handicap gradul II  au fost în număr de 72. 

La activitatea de stare civilă s-au înregistrat un număr de  15 acte de căsătorie şi 
36 acte de deces. 

La nivelul anului 2011 s-au  eliberat un număr de  17 certificate de urbanism, 6 
autorizaţii de construire şi 3 autorizaţii de desfiinţare a unor construcţii. Din cele 17 
certificate de urbanism sunt de menţionat   certificate de urbanism eliberate pentru 
„construire parc eolian, turn anemometric, staţie transformare şi drumuri exploatare”, 
„construire parc fotovoltaic, construire staţie transformare împrejmuire şi racordare la 
sistemul  energetic  naţional”,  „construire  hală  producţie  bricheţi,  birouri,  spaţii 
depozitare şi împrejmuire teren”, „extindere reţea iluminat public”, „amplasare sistem 
supraveghere video stradală”, „ridicare topografică sistem stradal,  realizare reţea de 
canalizare şi staţie de epurare, extindere reţea de alimentare cu apă”.

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 2011

Inventarierea   domeniului  public  al  comunei  s-a  efectuat   şi  aprobat   prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 24 din 16.05.2011, a fost  reactualizată prin Hotărârea 
Consiliului  local  nr.  28 din 15.06.2011 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. 23 din 16.05.2011. 

Prin  Dispoziţia  nr.  238  din  21.11.2011  a  fost  organizată  comisia  unică  de 
inventariere  a  patrimoniului   comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  care   a 
constatat existenţa   elementelor  de  activ  şi  de  pasiv,  aflate  în  inventarul  comunei 
Gheorghe Doja, inclusiv Biblioteca comunală, Şcoala Generală şi Grădiniţa Gh Doja, 
cantitativ-valoric,  care  a  stabilit   situaţia reală a  acestora,  cu  respectarea  normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, aprobate 
prin OMFP nr. 2861/2009, care a   identificat   bunurile deteriorate total sau parţial, 
uzate fizic, cu durata normală de funcţionare expirată şi care nu mai pot fi folosite 
conform destinaţiei iniţiale,  a întocmit liste de inventariere separate pentru asemenea 
bunuri şi a făcut propuneri pentru scoaterea din funcţiune şi casare în conformitate cu 
prevederile actelor normative în vigoare.

Primarul comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI


