
                               ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii nr. 14 din 11.05.2010

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
− prevederile  art.  3,  art.  8,  art.9 şi  art.50 din   Legea   nr.  51  din 21 martie 2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
− prevederile  art.  5 – 8 şi  art.  12-13 din  Legea  nr.  101 din 25 aprilie 2006 a  serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
− O.U.G. nr.  34  din  19  aprilie  2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica,  a 

contractelor  de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de concesiune de servicii,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

− prevederile H.G.  nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor  
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

− prevederile art. 60- 62 din  Legea   nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

− prevederile Hotărîrilor Consiliului local nr.  32 din 22.07.2009  privind infiintarea serviciului de 
salubrizare, nr. 33 din 22.07.2009 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  si 
a Caietului  de sarcini  pentru serviciul de salubrizare şi  nr. 34 din 22.07.2009 privind stabilirea 
modalitatii de gestiune a  serviciului de salubrizare;

Examinând: 
− expunerea de motive nr.  1787 din 18.08.2011 a primarului  comunei  Gheorghe Doja,  judetul 

Ialomita,
− raportul nr. 1786 din 18.08.2011 al compartimentului de specialitate,
− raportul nr.  1788 din 18.08.2011 al comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115 alin.  

(1) lit. b) din  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1  –   Se  completează  Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010, după articolul 3, se introduce un nou 
articol,  art.  3.1.,  cu  următorul  cuprins:  „Se  aprobă   atribuirea  contractului  de  delegare  a  serviciului  de 
salubritate nr. 1051 din 17.05.2010 către S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L., adjudecătorul licitaţiei 
organizate în data de 19.04.2010, orice propunere de modificare  a contractului   supunându-se aprobării 
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja.”

Art.2 - Primarul comunei şi compartimentul  achiziţii publice vor aduce la îndeplinire  prevederile 
prezentei hotărâri.

Art.3 – Secretarul  comunei  va comunica prezenta hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe Doja, 
compartimentului achiziţii publice şi  Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă  
publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

    Preşedinte,                             Contrasemnează   pentru legalitate
            Rotaru Monica                                                Secretar,

                 Praf Monica

Nr. 34
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 29.08.2011

http://www.gheorghedojail.ro/


                            ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.1787 din 18.08.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre    privind  completarea Hotărârii nr. 14 din 11.05.2010

Având în vedere:
− prevederile  art.  3,  art.  8,  art.9 şi  art.50 din   Legea   nr.  51  din 21 martie 2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
− prevederile  art.  5 – 8 şi  art.  12-13 din  Legea  nr.  101 din 25 aprilie 2006 a  serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
− O.U.G. nr.  34  din  19  aprilie  2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica,  a 

contractelor  de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de concesiune de servicii,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

− prevederile H.G.  nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor  
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

− prevederile art. 60- 62 din  Legea   nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

− prevederile Hotărîrilor Consiliului local nr.  32 din 22.07.2009  privind infiintarea serviciului de 
salubrizare, nr. 33 din 22.07.2009 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  si 
a Caietului  de sarcini  pentru serviciul de salubrizare şi  nr. 34 din 22.07.2009 privind stabilirea 
modalitatii de gestiune a  serviciului de salubrizare;

Examinând:
− raportul nr. 1786 din 18.08.2011al compartimentului de specialitate,

Consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

Primar,
ION MIHAI



                    ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr. 1786 din 18.08.2011

RAPORT 
referitor la   necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

   privind  completarea Hotărârii nr. 14 din 11.05.2010

Având în vedere:
− prevederile  art.  3,  art.  8,  art.9 şi  art.50 din   Legea   nr.  51  din 21 martie 2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
− prevederile  art.  5 – 8 şi  art.  12-13 din  Legea  nr.  101 din 25 aprilie 2006 a  serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
− O.U.G. nr.  34  din  19  aprilie  2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica,  a 

contractelor  de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de concesiune de servicii,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

− prevederile H.G.  nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor  
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

− prevederile art. 60- 62 din  Legea   nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

− prevederile Hotărîrilor Consiliului local nr.  32 din 22.07.2009  privind infiintarea serviciului de 
salubrizare, nr. 33 din 22.07.2009 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  si 
a Caietului  de sarcini  pentru serviciul de salubrizare şi  nr. 34 din 22.07.2009 privind stabilirea 
modalităţii de gestiune a  serviciului de salubrizare;

Propunem  adoptarea  unei  hotărâri  conform  proiectului  anexat,  cu  respectarea  cadrului 
legislaţiei în vigoare în domeniul salubrităţii,  în sensul completării  Hotărîrii  nr.  14 din 11.05.2010, 
astfel:  „Se aprobă  atribuirea contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 1051 din 17.05.2010 
către S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L., adjudecătorul licitaţiei organizate în data de 19.04.2010,  
orice  propunere  de  modificare   a  contractului    supunându-se  aprobării  Consiliului  Local  al  comunei 
Gheorghe Doja.”.

Inspector, 
Cîrstea Daniela-Mihaela



                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,

         Nr. 1788 din 18.08.2011

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

  privind completarea Hotărârii nr. 14 din 11.05.2010

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
− prevederile  art.  3,  art.  8,  art.9 şi  art.50 din   Legea   nr.  51  din 21 martie 2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
− prevederile  art.  5 – 8 şi  art.  12-13 din  Legea  nr.  101 din 25 aprilie 2006 a  serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
− O.U.G. nr.  34  din  19  aprilie  2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica,  a 

contractelor  de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de concesiune de servicii,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

− prevederile H.G.  nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor  
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

− prevederile art. 60- 62 din  Legea   nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

− prevederile Hotărîrilor Consiliului local nr.  32 din 22.07.2009  privind infiintarea serviciului de 
salubrizare, nr. 33 din 22.07.2009 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  si 
a Caietului  de sarcini  pentru serviciul de salubrizare şi  nr. 34 din 22.07.2009 privind stabilirea 
modalitatii de gestiune a  serviciului de salubrizare;

Examinând: 
− expunerea de motive nr.  a primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,
− raportul nr. al compartimentului de specialitate,

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Propunem,  ca în temeiul  Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  

modificările  şi completările ulterioare,
să se adopte hotărârea  prin care să se completeze  Hotărîrea nr. 14 din 11.05.2010.
Pentru care am încheiat prezentul.

   Comisia juridică şi de disciplină,


