
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III al anului 2011,

 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

             Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
           Având în vedere:

     - prevederile art.  49, alin. (12), art.  73, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  2323  din  24.10.2011  întocmită  de  primarul  comunei 
Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 2322 din 24.10.2011 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 2324 din 24.10. 2011 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.2325  din  24.10.2011 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. 

(2), lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie bugetară  pentru  trimestrul III al anului 
2011,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.2 -  Primarul  comunei  şi  compartimentul  contabilitate  vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului 
comunei Gheorghe Doja, compartimentului contabilitate 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. 37
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 28.10.2011

http://www.gheorghedojail.ro/


  ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                    

HOTĂRÂRE
privind rectificarea  bugetului local şi modificarea şi completarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2011

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:  

- prevederile  art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2)  şi art. 41 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,

-  prevederile  Ordinului   nr.  7/57  din  11  ianuarie  2011  privind  aprobarea  nivelului  maxim  al 
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 
2011,  cu modificările şi completările ulterioare,

-   prevederile  art. 3 alin. (1) lit. a) şi  art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicarea  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică  din  O.U.G.  nr.  34/2006 
privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile  art.  23 alin.  (2)  lit.  f)  din   Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr. 2293 din 20.10.2011  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  2029 din 21.09.2011;
- raportul  comun  nr. 2292 din 20.10.2011,
- raportul  nr. 2294 din 20.10.2011 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 2295  din 20.10.2011 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 2296 din 20.10.2011 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , 

sănătate  şi  familie,  muncă  şi  protecţie  socială,  protecţia  copilului, 
În temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 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 aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 
2011,   conform  anexei  nr.  1   care  face  parte  integrantă  din  prezenta.  

Art. 2 – Se aprobă modificarea valorilor iniţiale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Gheorghe Doja nr.  8 din 11.02.2011, astfel  cum au fost modificate prin  Hotărârea Consiliului  Local  al  
comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 29.08.2011,  pentru obiectivele de investiţii,  conform anexei nr. 2 care 
face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă modificarea şi completarea Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 9 din 11.02.2011,  conform anexei nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  4 -  Primarul  comunei  şi  compartimentele contabilitate  şi  achiziţii  publice  vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice precum 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. 38
Adoptată la GHEORGHE DOJA

                          Astăzi, 28.10.2011
           

http://www.gheorghedojail.ro/


 Anexa nr.1 la H.C.L. nr.    38     din 28.10.2011

                                                                                                                                   - lei-
SPECIFICARE COD Buget 

iniţial
Influenţe
-

Influenţe
+

Program 
rectificat

Autorităţi executive 51.02
Cheltuieli de  personal 10  
Salarii de bază 100101 203.000 -13.000 190.000
Cheltuieli materiale 20
Pregătire profesională 2013   14.000   -9.000     5.000
Alte servicii publice  generale 54.02
Cheltuieli de personal 10
Contribuţii asig.şomaj 100302    2.000  -1.000     1.000
Contribuţii asig.accidente 
muncă

100304    2.000  -1.000     1.000

Contribuţii concedii med. şi 
indemnizaţii

100306     2.000  -1.000     1.000

Învăţământ 65.02
Cheltuieli materiale 20
Reparaţii   curente  2002   20.000 -15.000     5.000
Cheltuieli de capital 70
Construcţii 710101   55.000 -20.000   35.000
Cultura recreere   ş  i religie  67.02
Cheltuieli personal 10
Contribuţii     asigurări     ş  oma  j  100302     1.000     -900        100
Contributii   asigurări     sănătate  100303     1.000     -100        900
Asigurări     ş  i asisten  ţă   social  ă  68.02
Cheltuieli de personal 10
Salarii de baz  ă  100101   50.000 -10.000    40.000
Locuinţe servicii şi dezv 
publică

70.02

Cheltuieli personal 10 .
Salarii de bază 100101   29.000  -5.000    24.000
Cheltuieli de capital 70
Alte active fixe 710130   60.000 -16.000    44.000
Transporturi 84.02.
Construcţii 710101 30000 -10000 20000
Autorităţi executive 51.02
Cheltuieli de personal 10
Contribuţii asig.sociale de stat 100301    42.000 +13.000     55.000

Protecţia mediului 2014   6.000 +2.000   8.000
Încălzit iluminat 200103 31.000 +7.000 38.000
Alte servicii publice generale 54.02
Cheltuieli de personal
Salarii  de bază 100101 20.000 +2.000 22.000

Contribuţii asig.sociale de stat 100301   4.000 +1.000   5.000
Învăţământ 65.02
Cheltuieli materiale 20
Furnituri birou 200101   1.000 +2.000   3.000
Materiale curaţenie 200102   3.000 +2.000   5.000
Apa canal salubritate 200104   5.000 +4.000   9.000
Transport 200107   1.000 +1.000    2.000
Alte bunuri şi servicii 200130 10.000 +3.000 13.000
Protecţia muncii 20.14   6.000 +3.000   9.000



Cheltuieli de capital
Maşini echipamente 710102 15.000 +20.000 35.000
Sănătate 66.02
Cheltuieli de personal
Salarii de bază 100101         0 +3.500   3.500
Contribuţii asig.sociale 100301         0 +1.000   1.000
Contribuţii asig.somaj 100302         0    +100      100
Contribuţii asig.sănătate 100303         0    +200      200 

Contribuţii asig.accidente 
muncă

100304         0   +100     100

Contribuţii concedii med.şi 
indemniz.

100306         0    +100     100

Cultură recreere şi religie 67.02
Cheltuieli de personal 10
Salarii de bază 100101  5.000  +300 5.300
Contribuţii asig.sociale de stat 100301  1.000  +500 1.500
Contribuţii accidente muncă 100304        0  +100   100
Contribuţii concedii med.şi 
indemnizaţii

100306        0  +100   100

Cheltuieli de capital 70
Construcţii 710101 95.000 +11.000 106.000
Asigurări şi asistenţă socială 68.02
Asistenţă socială 57
Ajutoare sociale în numerar 570201 102.000 +12.000 114.000
Locuinţe servicii şi 
dezv.publică

70.02

Cheltuieli de capital 70
Maşini echipamente 710102 60.000 +15.000 75.000
Sprijin financiar pt.ajutorul de 
încălzire

420234 25.000  +2.000   27.000

       

    Preşedinte,                                               Contrasemnează pentru legalitate
                             Rotaru Monica                                           Secretar,  

                                                                                                  Praf Monica  

Întocmit
Inspector,

Dorobanţu Gilica



 

  Anexa nr. 2 la  H.C.L. nr. 38 din 28.10.2011

                                                                                                                                   - lei-
SPECIFICARE COD Buget 

iniţial
Influenţe
-

Influenţe
+

Buget final

Învăţământ 6502
Reabilitare lucrări parchetare 30.000 -15.000 15.000
Construcţie platformă betonată   5.000   -5.000          0
Servicii de dezvoltare publică 
şi locuinţe

70.02

Expropierea unor imobile 30.000 -16.000 14.000
Transporturi 84.02
Amenajare parcare Clubul 
Tineretului şi Primărie

30.000 -30.000 0

Trotuar din pavele 30.000 -10.000 20.000
Învăţământ 65.02
Centrale termice Şcoala cls . I-
IV ŞI V-VIII

15.000 +20.000 35.000

Cultură recreere şi religie 67.10.0
3.07

Reabilitare Clubul Tineretului 60.000 +6.000 66.000
Racordare reţea electrică  Cămin 
Cultural

0 +5.000 +5.000

Servicii de dezvoltare publică 
şi locuinţe

70.02

Modernizare iluminat public 30.000 +5.000 35.000

Achiziţie sistem video 
supraveghere

30.000 +10.000 40.000

Transporturi 84.02
Pietruire străzi 370.00 +30.000 400.000

       Preşedinte,                                               Contrasemnează pentru legalitate
                             Rotaru Monica                                           Secretar,  

                                                                                                  Praf Monica  

Întocmit
Inspector,

Dorobanţu Gilica



                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe 

teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera f) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale,
- prevederile art.  4 din  Ordinul MECTS nr.  3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri  tranzitorii  în 

sistemul naţional de învăţământ,
  - prevederile art. 1, 2 şi 5 din Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, 

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în 
vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice,

Examinând:
- solicitarea nr. 894 din 05.10.2011 a Consiliului de administraţie al Şcolii Generale Gheorghe Doja cu 

privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2011, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator,  

înregistrată sub nr.   2298    din 20.10.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2297  din 20.10.2011;
   -  raportul  nr.  2299 din  20.10.2011  al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

- raportul nr.  2300    din 20.10.2011  al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1 si lit. b),  art. 45, alin. 2, lit. 
a)   şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu 
modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1  – Se aprobă decontarea sumei de  820  lei,  reprezentând cheltuieli  de transport  pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,   pentru  deplasările  efectuate  din  localitatea  de  resedinţă  la  locul  de  muncă  si  retur,  pentru  luna 
septembrie,  anul 2011,  astfel:

− 525 lei  –  cheltuieli  efectuate  de  personalul  didactic  pe  mijloacele  de  transport  în  comun,  din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă (bilete de  
călătorie sau abonament);

− 124  lei- contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi pentru personalul didactic care 
efectuează deplasarea cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ;

− 171 lei – contravaloarea abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun pentru personalul 
didactic ce preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ.

Art.  2 -   Primarul  comunei Gheorghe Doja  şi  compartimentul  contabilitate  vor   aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.
   Art.  3 -   Prezenta  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa,  primarului  comunei 
Gheorghe Doja şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si 
pe site-ul www.gheorghe dojail.ro. de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

                     Preşedinte,                                Contrasemnează  pentru legalitate
  Rotaru Monica                                                 Secretar,

                                                                      Praf Monica        

Nr. 39
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 28.10.2011

http://www.sloboziail.ro/




                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

     
 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent 
,, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STAŢIE TRANSFORMARE ÎMPREJMUIRE ŞI 

RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL,,

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
− prevederile  art.  1 şi  2 din Ordinul  nr.2701/2010 al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi 

Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

− prevederile art. 5, art. 56 alin. (4)  şi  art.57-  61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în 
administraţia publică;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului Unic  nr. 10 din 23.08.2011 emis de  Comisia Tehnică Judeţeană de Amenajare 

a Teritoriului, Urbanism şi Lucrări Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- prevederile Hotărârii nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe 

Doja,  privind  Regulamentul  local  de  implicare  a publicului  în  elaborarea şi/sau  revizuirea  planurilor  de 
urbanism şi amenajare a teritoriului, 

Examinând:
− expunerea de motive nr.  2302 din 20.10.2011 a primarului comunei Gheorghe Doja;

− raportul  nr.  2301  din  20.10.2011   al   Compartimentului  de   urbanism  şi  amenajarea 
teritoriului,

− raportul  nr.  2303   din  20.10.2011  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) şi art.  
115 alin.  (1)  lit.  b)   din Legea  administraţiei publice locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările şi 
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  -  Se  aprobă P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  ,,  CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC,  STAŢIE 
TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA SISTEMUL ENERGETIC  NAŢIONAL,,  , 
beneficiar S.C.Bucur&Buthion Fotovoltaic SRL cu sediul în Mina Altan-Tepe, judeţul Tulcea, reprezentat de 
Bucur Sorin Adrian, în calitate de Director, pentru terenul arabil extravilan în suprafaţă de 100.000 m.p., 
teren închiriat conform contractului de închiriere autentificat sub nr. 1039 din 4 aprilie 2011, din care:

a)  70.000  m.p.  în  tarlaua  45/5,  parcela  4,  nr.  cadastral  422,  înscris  în  CF  nr.  20247;  având 
următoarele vecinătăţi: N- md. Dumitrescu Ştefan; E-De 5; - S: md. Negulescu Nicolae; V- De 45/2;

b)  30.000 m.p.  în  tarlaua 45/5 parcela 2,  nr.  cadastral  20124,  înscris  în CF NR.  20124,   având 
următoarele vecinătăţi: N- md. Cîmpeanu Enescu Ion; E-De 5; - S: md. Dumitrescu Ştefan; V- De 45/2,  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, valabilitatea documentaţiei astfel aprobată 
fiind de 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de către Compartimentul urbanism şi 
amenajarea teritoriului  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa.

Art.3  -  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentului   urbanism  şi   amenajarea  teritoriului,  beneficiarului  prevăzut  la  art.1  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. 40
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  28.10.2011

http://www.gheorghedojail.ro/



