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Raport anual   de activitate 
privind  starea economică, socială şi de mediu 

a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2014

La  nivelul  localităţii  Gheorghe  Doja,  în  anul  2014,  consiliul  local,  ca  autoritate
deliberativă a adoptat un număr de  49 de hotărâri, în 10 şedinţe de lucru, iar primarul ca
autoritate executivă,  a emis un număr de 100 de dispoziţii.

Prin Hotărârea  nr. 06 din 04.02.2014  s-a procedat la aprobarea  Bugetului local, a Listei
obiectivelor  de  investiţii  şi  a  Programului  anual  al  achiziţiilor
publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2014. Bugetul local a
suportat  în cursul anului, un număr de 5 rectificări, iar  Planul Anual al Achiziţiilor Publice
aprobat pe anul 2014 a suportat în cursul anului, un număr de 5 modificări şi completări.

Contul  exerciţiului bugetar pe anul 2014 prevede la secţiunea funcţionare, partea de
venituri, suma de  2.095.393 lei, iar  partea de cheltuieli suma de 2.353.915 lei, înregistrându-
se un deficit bugetar de 258.522 lei, respectiv, la  secţiunea dezvoltare, partea de venituri suma
de  1.463.423 lei, iar  partea de cheltuieli 1.463.283 lei, înregistrându-se un excedent bugetar
de  140 lei. Astfel, bugetul consolidat pe anul 2014, se prezintă după cum urmează: la partea
de  venituri  suma  de  3.558.816  lei,  iar  la  partea  de  cheltuieli  suma  de  3.817.198  lei,
înregistrându-se astfel un deficit de 258.382 lei.

Conform  Hotărârii  nr.52  din  17.12.2013,   s-a  procedat  la  stabilirea   impozitelor  si
taxelor locale pentru anul 2014, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. 

Prin Hotărârea  nr. 39 din 30.10.2014 a fost aprobată Strategia de Dezvoltare  Locală a
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  perioada 2014-2020. 

Alte hotărâri importante pentru localitate au fost următoarele:
– Hotărârea   nr.  12  din  31.03.2014 privind  aprobarea  modificării   şi  completării

Statutului Asociaţiei pt. Dezvoltare aInfrastructurii Locale a judeţului  Ialomiţa;

– Hotărârea    nr. 13 din 31.03.2014 privind actualizarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI
ACOPERIRE  A  RISCURILOR,   la  nivelul   comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, pe anul 2014;

– Hotărârea  nr.  19   din  20.06.2014  privind  aprobarea   Studiului  de  fezabilitate,   a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare
şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi
a altor măsuri necesare implementării acestuia;

– Hotărârea nr. 20 din 20.06.2014 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii“Sistem
de  canalizare  şi  tratare  ape  uzate  menajere  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa”;

– Hotărârea   nr.  27  din  19.09.2014 privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent
”CONSTRUCŢIE DEPOZIT LEGUME FRUCTE” ;

http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_06.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_27.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_13.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_12.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_39.pdf


– Hotărârea nr. 29 din 19.09.2014 privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei
de  evaluare  a  ofertelor  în  vederea  atribuirii  contractului  de  achiziţie  publică  de
“Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja”;

– Hotărârea  nr.  35  din  30.10.2014 cu  privire  la  instrumentarea  Proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat 
Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”.

Elevii cu rezultate  foarte bune la învăţătură dar şi cei cu condiţie socială precară, au fost
ajutaţi,  astfel  că a  fost  adoptată Hotărârea nr.  41 din 28.11.2014 prin  care s-a procedat  la
aprobarea tipului,  numărului  şi  cuantumului  burselor  şcolare ce se  vor acorda elevilor  din
cadrul  Şcolii  Gimnaziale  din  comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pentru  anul  şcolar
2014-2015. Trebuie menţionat faptul că lunar s-a aprobat decontarea cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice navetiste. De asemenea s-a adoptat Hotărârea nr. 8 din 31.03.2014 privind
organizarea reţelei şcolare la nivelul com. Gheorghe Doja,  jud. IL pentru anul şcolar 2014-
2015. 

În domeniul asistenţei sociale, la finele  anului 2014 la nivel local existau un număr de
18  alocaţii de susţinere a familiei. Au fost întocmite un număr de  22  dosare pentru alocaţiile
de stat şi  7 dosare pentru  indemnizaţia de creştere a copilului. La finele anului 2014 erau în
plată un număr de 3 dosare de ajutor social, pentru un număr de 9 beneficiari. Prin Hotărârea
nr. 5 din 04.02.2014 s-a aprobat Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2014,
pentru familiile  beneficiare  de  ajutor  social,  la  nivelul  comunei.  Numărul   persoanelor  cu
handicap care beneficiau de indemnizaţia prevăzută de lege a fost la finele anului 2014 de 20,
iar numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap gradul I, a fost  11. Persoanele cu
handicap gradul II şi III au fost în număr de  98. 

La activitatea de stare civilă s-au înregistrat un număr de  11 acte de căsătorie şi 25 acte
de deces. Nu s-au înregistrat acte de naştere.

La nivelul anului 2014 s-au  eliberat un număr de  32 certificate de urbanism şi 14
autorizaţii de construire. 

Conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  şi  de  modificare  a  Legii  nr.  268/2001  privind
privatizarea  societăţilor  comerciale  ce  deţin  în  administrare  terenuri  proprietate  publică  şi
privată  a  statului  cu  destinaţie  agricolă  şi  înfiinţarea  Agenţiei  Domeniilor  Statului,  cu
modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2014, au fost întocmite  un număr de 17
dosare cuprinzând publicaţiile de vânzare a terenurilor  din extravilanul comunei Gheorghe
Doja.

În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă, la nivelul localităţii, pînă la
finele anului 2014 erau   încheiate un număr de 576 contracte cu beneficiarii acestui serviciu
public, iar în domeniul activităţii de salubrizare erau încheiate un număr de 900 contracte cu
beneficiarii acestui serviciu public.

    Primarul comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI

http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_08.pdf
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Raport anual   de activitate 
privind   situaţia gestionării bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al

localităţii, pe anul 2014

În cursul anului 2014 au fost adoptate  următoarele hotărâri referitoare la administrarea
domeniului public şi privat  al comunei Gheorghe Doja:

– Hotărârea  nr. 4 din 04.02.2014 privind aprobarea concesionării  prin licitaţie publică
a suprafeţei  de  1.336 mp teren intravilan,  categoria  de folosinţă  curţi-construcţii,
aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în vederea
construirii imobilului “Complex prestări-servicii şi comerţ”;

– Hotărârea   nr.  11  din  31.03.2014 privind  aprobarea  prelungirii  termenului  de
valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

– Hotărârea    nr. 14 din 31.03.2014 privind aprobarea criteriilor şi punctajelor  aferente
acestora necesare  atribuirii  terenurilor aflate în domeniul privat al U.A.T. pentru
construirea unei locuinţe proprietate  personală precum şi a criteriilor suplimentare
în vederea atribuirii terenurilor  disponibile, conform  Legii nr. 15/2003;

– Hotărârea  nr. 18 din 29.05.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
a unui nr. de 5 loturi de teren intravilan (loturile nr. 41, 54, 35, 38, 43), în suprafaţă
totală  de 5.004 m.p.  aparţinând  domeniului   privat  al comunei Gheorghe Doja,
judeţul  Ialomiţa, în vederea construirii  de locuinţe proprietate personală;

– Hotărâre  nr.  43  din  28.11.2014  privind  aprobarea   P.U.Z.  şi   R.L.U.   aferent
,,SISTEM  DE  CANALIZARE  ŞI  TRATARE  APE  UZATE  MENAJERE  ÎN
COMUNA GHEORGHE  DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA”,  beneficiar  “COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”;

Prin Dispoziţia nr. 92 din 06.11.2014 a fost organizată comisia unică de   inventariere a
patrimoniului   comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2014,  comisie  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

http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_18.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_14.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_11.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2014/2014_hot_04.pdf

