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Raport anual   de activitate   
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a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012

La începutul noului mandat 2012-2016, prin Hotărârea  nr. 12 din 14.08.2012  Consiliul local 
a  aprobat  Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Consiliului Local al comunei Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. 

La nivelul localităţii noastre, în anul 2012, consiliul local, ca autoritate deliberativă a adoptat 
un număr de  60 de hotărâri, în 13 şedinţe de lucru, iar primarul ca autoritate executivă,  a emis un 
număr de 193 de dispoziţii.

Bugetul  local  aprobat pe anul 2012 a suportat  în cursul anului, un număr de 6 rectificări, iar 
Planul Anual al Achiziţiilor Publice aprobat pe anul 2012 a suportat în cursul anului , un număr de 4 
modificări şi completări.

Contul  execiţiului bugetar pe anul 2012 prevede la secţiunea funcţionare, partea de venituri 
suma de  1.651.264,23 lei, la partea de cheltuieli 1.642.346,75 lei, înregistrându-se un excedent 
bugetar de 8.917,48 lei, iar la  secţiunea dezvoltare, partea de venituri suma de  426.000 lei, la 
partea de cheltuieli 424.327,63 lei, înregistrându-se un excedent bugetar de 1.672,37 lei.

Impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, au fost menţinute  la nivelul celor  din anul  
2012, nivel  prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
adoptată sub nr. 34 din 19.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

În domeniul asistenţei sociale, la finele  anului 2012 la nivel local existau un număr de  28 de 
alocaţii de susţinere a familiei . Au fost întocmite un număr de 22  dosare pentru alocaţiile de stat şi  
8 dosare pentru  indemnizaţia de creştere a copilului. La finele anului 2012 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 2012 de 15, iar numărul  
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap gradul I, a fost  6. Persoanele cu handicap gradul II 
şi III au fost în număr de  76. 

La activitatea de stare civilă s-au înregistrat un număr de  15 acte de căsătorie, un act de 
naştere şi 48 acte de deces. 

La nivelul anului 2012 s-au  eliberat un număr de  30 certificate de urbanism, 10 autorizaţii 
de construire şi 2 autorizaţii de desfiinţare a construcţiilor. Din cele 30 certificate de urbanism sunt  
de menţionat   certificate de urbanism eliberate pentru „Realizare zonă verde la comuna Gheorghe 
Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  „Reabilitarea,  modernizarea  şi  dotarea  aşezământului  cultural  -  Cămin 
cultural  -  comuna Gheorghe  Doja”,   „construire  parc  fotovoltaic,  construire  staţie  transformare 
împrejmuire  şi  racordare  la  sistemul  energetic  naţional”,  „construire  unitate  de  stocare  şi 
condiţionare produse agricole la  S.C.  Meridian 2000”,  „modernizare  teren sport”  şi  „construire 
solar park 0,999 MW, împrejmuire şi racord electric, evacuare energie în SEN”.

Conform Hotărârii nr. 15 din 30.08.2012  a fost aprobată susţinerea programului “Biblionet-
lumea  în  biblioteca  mea”de  către  Comuna Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  în  calitate  de  co-
partener, alături de Bibioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa. 

Prin hotărârea   nr.  31 din 29.11.2012 a fost  actualizat  Planul  de  Analiză  şi  Acoperire  a 
Riscurilor, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012. 
         Prin Hotărârea nr. 16 din 30.08.2012 s-a  stabilit data pentru organizarea evenimentului „Ziua 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”.

În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă, la nivelul localităţii, s-au încheiat  
un număr de 287 contracte cu beneficiarii  acestui serviciu public,  iar în domeniul activităţii  de 
salubrizare sunt încheiate un număr de 769 contracte cu beneficiarii acestui serviciu public.
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 Prin  Hotărârea nr. 11 din 14.08.2012  s-a aprobat   schimbarea amplasamentului terenului 
extravilan, în suprafaţă de 115082 m.p., teren aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa, ce a fost concesionat prin licitaţie publică în baza Hotărârii Consiliului Local 
Gheorghe Doja, cu nr. 36 din 11.11.2010 şi care face obiectul contractului de concesiune nr. 1 din 
28.12.2010, pentru motive care vizează interesul public local.

Prin Hotărârea  nr. 20 din 23.10.2012 s-a aprobat P.U.Z. şi R.L.U. aferent ,,CONSTRUIRE 
PARC  EOLIAN,  TURN  ANEMOMETRIC,  STAŢIE  TRANSFORMARE  ŞI  DRUMURI 
EXPLOATARE,, Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, iar prin Hotărârea nr. 
36  din  19.12.2012 s-a  aprobat  un  al  doilea  PUZ  si  RLU  aferent  ''CONSTRUIRE  PARC 
FOTOVOLTAIC STATIE TRANSFORMARE IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SISTEMUL 
ENERGETIC NATIONAL'' .

Conform  Hotărârii   nr.  21  din  23.10.2012  s-a  aprobat   constituirea  dreptului  de  uz  si 
servitute,  cu  titlu  gratuit,  asupra  drumului  de  exploataţie
agricolă  96/7,  aparţinând  domeniului  public  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,în 
favoarea S.C.BODICONSTRUCT GRUP S.R.L, iar conform Hotărârii nr. 24 din 23.10.2012  s-a 
aprobat constituirea dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra unor porţiuni din drumurile 
de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L. 
 S-a aprobat instrumentarea  proiectului  „Modernizare teren de sport,  sat  Gheorghe Doja, 
comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa” la  nivelul  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa, 
conform  Hotărârii nr. 28 din 12.11.2012.

Prin Dispoziţia nr.  39 din 19.11.2012 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.

Prin Hotărârea nr. 35 din 19.12.2012 s-a aprobat  asigurarea şi susţinerea suplimentării cu 
suma de 120.909,47 lei, inclusiv TVA, a contribuţiei financiare pentru  proiectul ''REALIZARE DE 
SPAŢII VERZI  în  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa'' din cadrul ''Programului national de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi'' .

Pe parcursul anului 2012  s-a întocmit carte funciară pentru un număr de 11 tarlale teren 
categoria păşune, constând într-o suprafaţă de 179,6477 ha şi o tarla teren categoria arabil, constând 
într-o suprafaţă de 43,0443 ha, toate aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja.
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