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La nivelul localităţii Gheorghe Doja, în anul 2016, consiliul local, ca autoritate deliberativă a adoptat un

număr de  47 de hotărâri, în 10 şedinţe de lucru, iar primarul ca autoritate executivă,  a emis un număr de 122

de dispoziţii.

Prin Hotărârea  nr. 10 din 01.02.2164  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 2016. Bugetul local a suportat  în cursul

anului, un număr de 8 rectificări, iar  Planul Anual al Achiziţiilor Publice aprobat pe anul 2016 a suportat în

cursul anului, un număr de 8 modificări şi completări.

Contul  exerciţiului bugetar pe anul 2016 prevede la secţiunea funcţionare, partea de venituri, suma de

2.921.709 lei, iar  partea de cheltuieli suma de 2.892.943 lei, înregistrându-se un deficit bugetar de 28.766 lei,

respectiv, la  secţiunea dezvoltare, partea de venituri suma de  3.308.059 lei, iar  partea de cheltuieli 3.290.881

lei, înregistrându-se un excedent bugetar de  17.178 lei. Astfel, bugetul consolidat pe anul 2016, se prezintă

după cum urmează: la partea de venituri suma de 6.229.767 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 6.183.824

lei, înregistrându-se astfel un deficit de 45.943 lei.

Conform Hotărârii nr.42 din 27.11.2015,  s-a procedat la stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru

anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. 

Alte două hotărâri importante pentru cetăţenii comunei au fost următoarele:

– Hotărârea nr. 05/01.02.2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată

datorate bugetului local

– Hotărârea  nr.  23/08.12.2016  privind  realizarea  proiectului  pentru  obiectivul  de  investiţii 

“Modernizare străzi în  comuna Gheorghe Doja  - comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” 

Menţionez  că  în   anul  2016  a  fost  finalizată  lucrarea  de  „Reabilitare,  Modernizare  si  Dotare  a

Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”,

proiect derulat prin Compania Naţională de Investiţii.

Elevii cu rezultate  foarte bune la învăţătură dar şi cei cu condiţie socială precară, au fost ajutaţi, astfel

că a fost adoptată Hotărârea nr. 37 din 22.10.2015 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 2015-2016, respectiv  Hotărârea nr. 22 din 08.12.2016 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  2016-2017.  Trebuie

menţionat  faptul  că  pentru   anul  şcolar  2015-2016  s-au  aprobat  11  dosare  de  acordare  a  stimulentului

educaţional (tichete de grădiniţă), pentru 11 beneficiari, iar pentru anul şcolar 2016-2017 numărul dosarelor a

fost de  7 dosare, de stimulentului educaţional (tichete de grădiniţă) beneficiind un număr de 7 preşcolari. De

asemenea, s-a adoptat  Hotărârea nr. 6 din 01.02.2016  privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei

Gheorghe Doja,  pentru anul şcolar 2016- 2017. 

În domeniul asistenţei sociale, la finele  anului 2016, la nivel local, existau un număr de  15  alocaţii de

susţinere a familiei. Au fost întocmite un număr de  21  dosare de alocaţii de stat pentru copii şi  11 dosare

pentru  indemnizaţia de creştere a copilului, iar stimulente de inserţie  două dosare. Au fost întocmite un număr

de 95 de anchete sociale pentru minori, persoane vârstnice şi persoane cu grad de handicap. Au fost întocmite

5 dosare de asistare la încheierea actelor de înstrăinare a unor imobile, conform prevederilor art.30 din Legea

nr.  17 din 6 martie  2000  privind asistenţa  socială a persoanelor vârstnice,  republicată,  cu modificările  şi

completările ulterioare.  La finele anului 2016 erau în plată un număr de numai două dosare de ajutor social,

pentru un număr de 3 beneficiari. Prin Hotărârea nr. 3 din 01.02.2016 s-a aprobat Planul de acţiuni şi lucrări de

interes  local,  pentru anul  2016,  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 2016 de 26,

iar numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap gradul I, a fost  12. Persoanele cu handicap gradul

II şi III au fost în număr de  120. 

La activitatea de stare civilă s-a înregistrat transcrierea unui act de naştere încheiat într-o altă ţară şi s-

au întocmit un număr de   14 acte de căsătorie şi 45 acte de deces. 

În anul 2016 s-au  eliberat un număr de  28 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  2016,  au  fost

întocmite  un număr de 57 de  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 2016

erau   încheiate un număr de 625 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,
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privind   situaţia gestionării bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al localităţii, 

pe anul 2016

În cursul anului 2016 s-a continuat activitatea de inventariere conform Legii nr. 165din

16 mai 2013  privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu

modificările  şi  completările  ulterioare,  s-au  identificat  în  blocurile  fizice,  suprapunerile

suprafeţelor înscrise în amplasamentele din titlurile de proprietate.

În luna septembrie a anului 2016 a fost încheiat Contractul de prestări servicii  prin care

comuna  Gheorghe  Doja,  în  virtutea  prevederilor  legale  referitoare  la  serviciile  aferente

lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, pentru înscrierea în cartea funciară,

începea  acţiunea  finanţată  de  Agenţia  Naţională  de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară,  cu

prestatorul ROMAIR CONSULTING S.R.L. cu sediul în Bucureşti.

De asemenea, prin Dispoziţia nr. 36 din 23.11.2016 a fost organizată comisia unică de

inventariere a patrimoniului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2016, comisie

care   a  constatat existenţa   elementelor  de  activ  şi  de  pasiv,  aflate  în  inventarul  comunei

Gheorghe Doja, inclusiv Biblioteca comunală, Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa Gheorghe 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.

  Primarul comunei Gheorghe Doja,
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