
                              ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    
        

HOTARÂRE
 privind  infiintarea si functionarea serviciului public de alimentare cu apa

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr.  51  din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

modificata si completata,
-  prevederile  Legii  nr.  241  din  20  iunie  2006 a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de 

canalizare, modificata si completata,
- prevederile Ordonanţei   de Urgenţă  nr. 13  din  20 februarie 2008 pentru modificarea si 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 şi a  Legii serviciului de 
alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006,

Examinand: 
− expunerea  de  motive  nr.1337  din  16.07.2009 a  primarului  comunei  Gheorghe  Doja, 

judetul Ialomita,
− procesul verbal nr.1101din 14.06.2009  incheiat in cadrul adunarii cetatenesti,
− raportul nr. 1336 din 16.07.2009 al compartimentului urbanism,
− raportul  nr.1338 din  16.07.2009 al  comisiei  pentru  agricultura,  activitati  economico-

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata, 

H O T A R A S T E:

Art.1 – Se aproba infiintarea si functionarea  serviciului  public de alimentare cu apa  avand 
ca obiect de activitate captarea,  tratarea, transportul,  inmagazinarea si distributia apei la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Art.2 – Primarul si compartimentul urbanism vor aduce la indeplinire prevederile prezentei.

   Presedinte,       Contrasemneaza  pentru legalitate
        ROTARU MONICA                       Secretar,

                    Praf Monica

Nr.28
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi, 22.07.2009



                             ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA   
        

HOTARÂRE
 privind stabilirea modalitatii de gestiune si  infiintarea compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, avand  ca obiect 

furnizarea serviciului public de alimentare cu apa la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul 
Ialomita

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr.  51  din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

modificata si completata,
-  prevederile  Legii  nr.  241  din  20  iunie  2006 a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de 

canalizare, modificata si completata,
- prevederile Ordonanţei   de Urgenţă  nr. 13  din  20 februarie 2008 pentru modificarea si 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 şi a  Legii serviciului de 
alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006,

Examinand: 
− expunerea de motive nr. 1339  din 16.07.2009 a primarului comunei Gheorghe Doja, 

judetul Ialomita,
− procesul verbal nr.1106 din 14.06.2009  incheiat in cadrul adunarii cetatenesti,
− raportul nr. 1338 din 16.07.2009 al compartimentului urbanism,
− raportul  nr.1340 din  16.07.2009 al  comisiei  pentru  agricultura,  activitati  economico-

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata, 
H O T A R A S T E:

Art. 1 – Se stabileste modalitatea de “gestiune directa” a   serviciului public de alimentare cu 
apa la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Art. 2 – Se infiinteaza compartimentul  de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, avand  ca obiect  furnizarea serviciului public 
de alimentare cu apa la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Art.3 – Se aproba structura organizatorica a compartimentului de  specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, avand  ca obiect 
furnizarea  serviciului  public  de  alimentare  cu  apa  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul 
Ialomita, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.

Art.4 – Se aproba statul de functii al compartimentului de  specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, avand  ca obiect  furnizarea 
serviciului  public  de  alimentare  cu  apa  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul  Ialomita, 
conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta.

Art.5  –  Primarul  si  compartimentele  urbanism  si  contabilitate  vor  aduce  la  indeplinire 
prevederile prezentei.

   Presedinte,   Contrasemnat pentru legalitate
        ROTARU MONICA                                Secretar,

                Praf Monica
Nr. 29
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi,   22.07.2009



                             ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    
        

HOTARÂRE
 privind  darea in administrare a  serviciului public de alimentare cu apa de la nivelul comunei 
Gheorghe Doja, judetul Ialomita, catre compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, avand  ca obiect  furnizarea 
serviciului public de alimentare cu apa la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr.  51  din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

modificata si completata,
-  prevederile  Legii  nr.  241  din  20  iunie  2006 a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de 

canalizare, modificata si completata,
- prevederile Ordonanţei   de Urgenţă  nr. 13  din  20 februarie 2008 pentru modificarea si 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 şi a  Legii serviciului de 
alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006,

Examinand: 
− expunerea  de  motive  nr.1342din  16.07.2009  a  primarului  comunei  Gheorghe  Doja, 

judetul Ialomita,
− procesul verbal nr.1106 din 14.06.2009  incheiat in cadrul adunarii cetatenesti,
− raportul nr. 1341 din 16.07.2009 al compartimentului urbanism,
− raportul  nr.  1343 din 16.07.2009 al  comisiei  pentru agricultura,  activitati economico-

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata, 

H O T A R A S T E:

Art. 1 – Se aproba  darea in administrare a  serviciului public de alimentare cu apa de la 
nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, catre compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, avand  ca obiect 
furnizarea  serviciului  public  de  alimentare  cu  apa  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul 
Ialomita.

Art.2  –  Primarul  si  compartimentele  urbanism  si  contabilitate  vor  aduce  la  indeplinire 
prevederile prezentei.

Presedinte,                             Contrasemneaza  pentru legalitate
    ROTARU MONICA                    Secretar,

                Praf Monica

Nr. 30
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi,     22.07.2009



                              ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

        
HOTARÂRE

 privind  aprobarea Regulamentului   si a
 Caietului  de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa 

de la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita 

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr.  51  din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

modificata si completata,
-  prevederile  Legii  nr.  241  din  20  iunie  2006 a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de 

canalizare, modificata si completata,
− prevederile Ordonanţei   de Urgenţă  nr. 13  din  20 februarie 2008 pentru modificarea si 

completarea  Legii  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice  nr.  51/2006  şi  a  Legii 
serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006,

- prevederile Ordinului  Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,

- prevederile Ordinului  Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,

Examinand: 
− expunerea de motive nr.  1345 din 16.07.2009 a primarului  comunei Gheorghe Doja, 

judetul Ialomita,
− procesul verbal nr.1106 din 14.06.2009  incheiat in cadrul adunarii cetatenesti,
− raportul nr. 1344 din 16.07.2009 al compartimentului urbanism,
− raportul  nr.  1346 din 16.07.2009 al  comisiei  pentru agricultura,  activitati economico-

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata, 

H O T A R A S T E:

Art.  1  –  Se aproba Regulamentul   serviciului  public  de alimentare  cu apa de la  nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta.

Art.2 – Se aproba Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa de la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta.

Art.3 – Primarul si  compartimentul urbanism vor aduce la indeplinire prevederile prezentei.

      Presedinte, Contrasemneaza pentru legalitate
  ROTARU MONICA                                  Secretar,

                 Praf Monica

Nr. 31
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi,  22.07.2009



                                 ROMÂNIA
                        JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                           

 

     
HOTĂRÂRE

 privind infiintarea serviciului de salubrizare la nivelul 
  comunei   GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA

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

               - prevederile  art.3 alin. (1) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, modificata si completata,
                - prevederile art. 1 alin. (2) si art. 2 din Legea  nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, modificata si completata,

-  prevederile  art.36  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală, 
republicată,modificată si completată,

Examinând:
− expunerea de motive nr.1348 din 16.07.2009  întocmită de primarul comunei Gheorghe 

Doja,
− procesul verbal nr.1106 din 14.06.2009  incheiat in cadrul adunarii cetatenesti,
- raportul  nr. 1347 din 16.07.2009 al compartimentului de specialitate,
- raportul  nr.  1349  din 16.07.2009  al comisiei juridice,
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

modificată si completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă infiintarea serviciului de salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, 
judetul Ialomita.

Art.2 – Primarul si compartimentul achizitii  publice vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei.

         Presedinte,                                             Contrasemneaza pentru legalitate,     
   ROTARU MONICA                                                    Secretar 

Praf Monica

                         Nr. 32
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.07.2009



                              ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

HOTARÂRE
 privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  si a

 Caietului  de sarcini  pentru serviciul de salubrizare 
de la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita 

Avand in vedere:
− prevederile  art.23 alin. (4) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, modificata si completata,
− prevederile  art.11 alin.  (3)  din  Legea   nr.  101 din  25 aprilie  2006 a  serviciului  de 

salubrizare a localităţilor, modificata si completata,
− prevederile art.117 alin. (1) si alin. (2) din  Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110 din 

9  iulie  2007  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  al  serviciului  de  salubrizare  a 
localităţilor,

− prevederile  Ordinului   Preşedintelui  A.N.R.S.C.  nr.  111  din  9  iulie  2007  privind 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,

Examinand: 
− expunerea  de  motive  nr.1345  din  16.07.2009 a  primarului  comunei  Gheorghe  Doja, 

judetul Ialomita,
− procesul verbal nr.1106 din 14.06.2009  incheiat in cadrul adunarii cetatenesti,
− raportul nr. 1344 din 16.07.2009 al compartimentului de specialitate,
− raportul nr. 1346  din 16.07.2009 al comisiei pentru agricultura, activitati economico-

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata, 

H O T A R A S T E:

Art. 1 – Se aproba Regulamentul  serviciului de salubrizare  de la nivelul comunei Gheorghe 
Doja, judetul Ialomita, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta.

Art.2  – Se aproba Caietul  de sarcini  al  serviciului  de salubrizare  de la  nivelul  comunei 
Gheorghe Doja, judetul Ialomita,  conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta.

Art.3 – Primarul si  compartimentul achizitii publice  vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei.

Presedinte,                     Contrasemneaza pentru legalitate
        ROTARU MONICA               Secretar,

         Praf Monica

Nr. 33
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi,  22.07.2009



                             ROMÂNIA
                        JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                           

     
HOTĂRÂRE

 privind stabilirea modalitatii de gestiune a  serviciului de salubrizare la nivelul 
  comunei   GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA

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

               - prevederile  art.3 alin. (1) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, modificata si completata,
                - prevederile art. 1 alin. (2) si art. 2 din Legea  nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, modificata si completata,

-  prevederile  art.36  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală, 
republicată,modificată si completată,

Examinând:
− expunerea de motive nr.1354din 16.07.2009  întocmită de primarul comunei Gheorghe 

Doja,
− procesul verbal nr.1106 din 14.06.2009  incheiat in cadrul adunarii cetatenesti,
- raportul  nr. 1353 din 16.07.2009 al compartimentului de specialitate,
- raportul  nr. 1355 din 16.07.2009  al comisiei juridice,
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

modificată si completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se stabileste   modalitatea “gestiunea delegata” ca modalitate  de gestiune a 
serviciului de salubrizare la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Art.2 – Primarul si compartimentul achizitii  publice vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei.

         Presedinte,                                           Contrasemneaza pentru legalitate,     
    ROTARU MONICA                                                  Secretar 

Praf Monica

                         Nr. 34
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.07.2009      



                               ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    
        

HOTARÂRE
 privind  stabilirea pretului apei furnizate de  serviciul public de alimentare cu apa

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr.  51  din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

modificata si completata,
-  prevederile  Legii  nr.  241  din  20  iunie  2006 a  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de 

canalizare, modificata si completata,
- prevederile Ordonanţei   de Urgenţă  nr. 13  din  20 februarie 2008 pentru modificarea si 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 şi a  Legii serviciului de 
alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006,

-  prevederile  Ordinului   Preşedintelui  A.N.R.S.C.  nr.  65  din  28  februarie  2007  privind 
aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare,

- avizul nr. 4906225/SB din 12.08.2009 al A.N.R.S.C. Bucuresti privind fisa de fundamentare 
a pretului apei,

Examinand: 
− expunerea de motive nr.1532 din 12.08.2009 a primarului comunei Gheorghe Doja, judetul 

Ialomita,
− memoriul tehnico-economic nr.  1531 din 12.08.2009 prin care se justifica oportunitatea 

stabilirii pretului apei potabile,
− raportul  nr.1533  din  12.08.2009  al  comisiei  pentru  agricultura,  activitati  economico-

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata, 

H O T A R A S T E:

Art.1 – Se aproba  pretul de 2 lei/m.c. pentru apa furnizata de serviciul public de alimentare 
cu apa la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Art.2 – Primarul si compartimentul urbanism vor aduce la indeplinire prevederile prezentei.

   Presedinte,    Contrasemneaza    pentru legalitate,
           Rotaru Monica                          Secretar,

         Praf Monica

Nr.37
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi, 20.08.2009  



                              R O M Â N I A 
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E 
privind reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judetul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 1995 din 07.10.2009 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Examinând: 
- nota de fundamentare  nr. 1994 din 07.10.2009; 
- raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator autorizat ANEVAR nr. 

6776;
- raportul nr. 1996 din 07.10.2009 al comisiei juridice şi de disciplină; 
- raportul nr. 1997 din 07.10.2009 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu: 
-  prevederile Legii  nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al  acesteia,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  2.139  din  30  noiembrie  2004  pentru  aprobarea  Catalogului  privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
-  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.81/2003  privind  reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe  aflate  în 

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art. 36 şi 122  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată 

si completată,
În  temeiul  art.  45  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  -  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  22  din  27.08.1999  privind 
inventarul  bunurilor ce aparţin  domeniului   public al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  se modifică şi se 
completează după cum urmează:
             a) la Secţiunea I -Bunuri imobile se modifică după cum urmează: 
1) la poziţia 1 „drum modernizat”coloana 3, va avea următorul cuprins: de la D.N.2A la cimitir L-6,8 km, l-6,5 m, 
S=44.200 m.p.,zonă de siguranţă L=6.800m,l=8 m(4mst+4mdr), S= 54.400 mp,trotuar din beton L= 1700 m, l= 1m iar 
coloana 5 va avea următorul cuprins: 2.859.141,60 lei pentru drum modernizat, 2.927.200 lei zonă siguranţă,100.610 lei 
pentru trotuar;
2) la poziţia 2 „drum pietruit” se abrogă;
3) la poziţia 3 „drum din pământ”se abrogă;
4)la poziţia 4 „trotuare”se abrogă;
5)la poziţia 5 „platformă de gunoi”coloana 3, va avea următorul cuprins: S=7.700 m.p., vecini: la Nord-D.E, la Est-
D.E., la Sud-Trăscău Maria, la Vest-Trăscău Maria, m.d.Andrei Nicolae şi Spătărelu D. Gheorghe,  iar coloana 5 va 
avea următorul cuprins: 212.910 lei;
6)la poziţia 6 „cimitir”coloana 3, va avea următorul cuprins: S=26.618 m.p., vecini: la Nord-D.E., la Sud-D.E., la Est-
D.J. 306, la Vest-teren extravilan iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 908.770 lei;
7)la poziţia 7 „consiliul local”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=472 m.p., 20 camere din cărămidă, 
învelitoare din tablă zincată, vecini: la Nord-m.d.Frâncu Gheorghe, la Sud-D.C. 51, la Est-Simoiu Stelian, la Vest-
Miclea Ilie, teren aferent S=1.218,32m.p, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 380.780 lei pentru construcţie şi 
62.160 lei pentru teren aferent;
8)la poziţia 7A „magazie consiliu local”coloana 5 va avea următorul cuprins: 33.190 lei;
9)la poziţia 8 „cămin cultural”coloana 5 va avea următorul cuprins: 348.790 lei pentru construcţie şi 127.550 lei pentru 
teren aferent;
10)la poziţia 9 ”grajd comunal”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire =154 m.p., 11 camere din cărămidă, 
învelitoare din plăci azbociment, vecini: la Nord-Soare Lavinia, la Sud-S.C. Estrella, la Est-Stroescu Viorel, la Vest-
D.S., teren aferent S=809,5 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 57.780 lei pentru clădire şi 37.430 lei pentru 
teren aferent;
11)la poziţia 10 „Grădiniţa Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=561 m.p., 21 camere din 



cărămidă, învelitoare tablă tip Lindab, vecini: la Nord-D.C.51, la Sud-Iuga Garofiţa, la Est-Stroescu Suzana, la Vest-
D.S., teren aferent S=2.451 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 554.340 lei pentru clădire şi 125.050 lei 
pentru teren aferent;
12)la poziţia 11 „Şcoala generală cu clasele I-IV nr.1”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=229,5 m.p.,4 
camere din cărămidă, învelitoare din ţiglă, vecini: la Nord-Şcoala generală nr.2, la Est-D.S., la Sud-Şcoala generală nr.4, 
la Vest-grup sanitar, teren aferent S=800 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 73.720 lei pentru clădire şi 
40.810 lei pentru teren aferent;
13)la poziţia 12 „Şcoala generală cu clasele I-IV nr.2”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=326 m.p., 5 
camere din cărămidă, învelitoare din ţiglă, vecini: la Nord-D.S., la Sud-Şcoala generala nr.1, la Est-D.S., la Vest-
Dulman Constantin, teren aferent S=730 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 94.230 lei pentru clădire şi 
37.240 lei pentru teren aferent;
14)la poziţia 13 „Şcoala generală cu clasele I-IV nr.3”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=564,75m.p.,16 
camere din cărămidă, învelită cu tablă Lindab,vecini:la Nord-m.d Cruceru Ion,la Sud-D.E,la Est-Ene Nicolae,la Vest-
D.E,teren aferent S=2730,55 m.p, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:404.860 lei pentru clădire şi 139.310 lei 
pentru teren aferent;
15)la poziţia 14 „Şcoala generală cu clasele V-VIII nr. 4”coloana 3 va avea următorul cuprins:S clădire=525 m.p,15 
camere din cărămidă,învelită cu tablă Lindab,vecini: la Nord-Şcoala generală nr.1,la Sud-Cămin cultural şi teren sport,la 
Est-D.S, la Vest-Plăişanu Dumitru,teren aferent S=8550 m.p, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:931.420 lei pentru 
clădire şi 436.210 lei pentru teren aferent;
16)la poziţia 15 „Dispensar uman Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins:S clădire=266,8 m.p, 24 
camere din cărămidă,învelită cu tablă,vecini:la Nord-D.C.51,la Sud-Spătărelu Paul,la Est- m.d.Pietriş Nicolae,la Vest-
Spătărelu Gelu,teren aferent S=1425 m.p,iar coloana 5 va avea următorul cuprins:421.440 lei pentru clădire şi 72.700 
lei pentru teren aferent;
17)la pozitia 16 „Salon de nunti Gheorghe Doja”coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clubul tineretului”,coloana 3 
va avea următorul cuprins:S clădire=495m.p.,3 camere din cărămidă,învelită cu tablă, vecini:la Nord- Chitic Elena,la 
Sud- brutăria comunei Gheorghe Doja,la Est-Gogoţ Denisi şi Chitic Elena,la Vest-D.S.,teren aferent S=495 m.p,iar 
coloana 5 va avea următorul cuprins:392.040 lei pentru clădire şi 25.250 lei pentru teren aferent;
18)la pozitia 17 „Monumentul eroilor”coloana 3 va avea următorul cuprins:Sconstructie=1 m.p,din piatră,vecini:la 
Nord- Cămin cultural,la Sud-D.C.51,la Vest-domeniul public al comunei Gheorghe Doja, E- domeniul public al 
comunei Gheorghe Doja,teren aferent S=4 m.p.,iar coloana 5 va avea următorul cuprins:20.559,42 lei pentru 
construcţie,iar pentru teren aferent 200 lei;
19)la poziţia 18 „Berărie”coloana 3 va avea următorul cuprins:S clădire=353,7 m.p,11 camere din cărămidă,învelită cu 
ţiglă,tablă şi plăci,vecini:la Nord- D.C.51,la Sud- teren sport,la Est-teren sport,la Vest-m.d.Moşoiu Nicolae,teren aferent 
S=2.267,8 m.p.,iar coloana 5 va avea următorul cuprins:334.260 lei pentru construcţie şi 115.700 lei pentru teren 
aferent;
20)la poziţia 19 „Teren sport Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins:S=7.303 m.p.vecini: la Nord-
D.C.51,la Sud-domeniul public al comunei Gheorghe Doja, la Est m.d. Moşoiu Nicolae, la Vest-canal,iar coloana 5 va 
avea următorul cuprins: 151.360lei;
21)la pozitia 20 „Canal”coloana 3 va avea următorul cuprins:S=234 m.p.,vecini: la Nord-D.C.51,la Sud- domeniul 
public al comunei Gheorghe Doja, la Est-domeniul public al comunei Gheorghe Doja,la Vest-teren sport,iar coloana 5 
va avea următorul cuprins:10.170 lei;
22)la poziţia 21 „Staţie autobuz nr.1 Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins:clădire S=6mp cărămidă 
din sticlă,învelită cu ţiglă,vecini la Nord- DC 51,Sud-Lazăr Garofiţa,Est-domeniul public al comunei Gheorghe 
Doja,Vest- DE, coloana 5 va avea următorul cuprins:3.290 lei;
23) la pozitia 22 „Staţie autobuz nr.2 Gheorghe Doja” coloana 3 va avea următorul cuprins:clădire S= 6mp,cărămidă 
din sticlă, învelită cu tablă ondulată,vecini Nord- md Cursaru Nicolae, Sud- DC 51, Est-domeniul public al comunei 
Gheorghe Doja, Vest- DS,coloana 5 va avea următorul cuprins: 2.980 lei;
b) la Secţiunea II –Bunuri mobile, poziţia 1 „cărţi bibliotecă comunală” se abroga;
c) după poziţia 1 „cărţi bibliotecă” se introduc 124 poziţii noi prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Primarul comunei Gheorghe Doja va face  demersurile necesare pentru promovarea unui proiect de 
hotărâre  de  guvern  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  1353 din  27  decembrie  2001  privind  atestarea 
domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa pentru a 
opera inventarul domeniului public aşa cum este actualizat prin prezenta hotărâre.

Art.  3  -  Prezenta  hotărâre va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului-  judeţul  Ialomiţa,  în  vederea  exercitării 
controlului de legalitate şi primarului comunei Gheorghe Doja şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Gheorghe Doja.

                   Preşedinte, Contrasemnează  pentru legalitate, 
 Vlăsceanu Puiu                                Secretar,

                                                                                  Praf Monica 
Nr.44
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi , 08.10.2009 



                               R O M Â N I A 
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E 
privind aplicarea comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la

 „Programul naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  expunerea  de  motive  nr.  2009  din  07.10.2009  a   primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul 

Ialomiţa,
Examinând: 
- referatul   nr. 2008 din 07.10.2009 al consilierului pe probleme de management de proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
-  raportul  nr.  2010 din  07.10.2009 al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu: 
- prevederile Ordinului  Ministerului Mediului nr. 1.107 din 20 august 2009 pentru aprobarea Ghidului 

de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi,

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea 
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu 
modificările  şi completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 57 din 5 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului,

În temeiul art. 45 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   aplicarea comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la  „Programul naţional de 
îmbunătăţire   a  calităţii  mediului  prin  realizarea  de  spaţii  verzi  în  localităţi“   şi  se  dă  acordul  privind 
încheierea în termenul prevăzut, prin domnul Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, a contractului pentru finanţare nerambursabilă.

Art.2 – Se aprobă punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului,  a  terenului în suprafaţă de 
20.713 m.p., identificat prin Planul de situaţie, aflat în inventarul domeniului public al comunei Gheorghe 
Doja, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja cu nr. 44 din 08.10.2009, la poziţiile 
nr. 124  şi nr. 125.

Art.3 –  Se  aprobă  studiul  de  fezabilitate  şi  indicatorii  tehnico-economici  pentru  obiectivele  de 
investiţii   din  cadrul  proiectului  „REALIZARE DE SPAŢII  VERZI  ÎN  COMUNA GHEORGHE 
DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta.

Art.4 -  Consiliul local se angajează la  întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi 
derularea  procedurii  de  achiziţie  publică  şi  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu prevederile  legale  în 
vigoare privind achiziţiile publice.

Art.5 – Se aprobă asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare de 274.642,80 lei  inclusiv TVA 
la realizarea proiectului.

Art.  6  -  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  -  judeţul  Ialomiţa,  în  vederea 
exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Gheorghe Doja şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja.

      Preşedinte,           Contrasemnează pentru legalitate
  Vlăsceanu Puiu          Secretar,

                                                            Praf Monica 
Nr. 48
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi 08.10.2009



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                           

HOTĂRÂRE
 privind atribuirea de denumiri străzilor comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- expunerea de motive nr. 2513  din  09.12.2009  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
Examinând:
- raportul  nr. 2512 din 09.12.2009 al secretarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 2557 din 16.12.2009 al comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
              - avizul nr. 9141 din 12.12.2009 al Comisiei Judeţene de Atribuire sau Schimbare de Denumiri Ialomiţa,

În  conformitate cu:
-  prevederile  art.  3  alin.  (2)  litera  g)  din   H.G.  nr.  1370  din  18  noiembrie  2009  privind  organizarea  şi  efectuarea 
recensământului general agricol din România,
-  prevederile  O.G.   nr.  63  din  29  august  2002  privind  atribuirea  sau  schimbarea  de  denumiri,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

    - prevederile art.36  alin. (2) lit. c) şi  alin. (5) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În  temeiul  art.45 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 atribuirea de denumiri străzilor comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:

Nr.
crt.

Denumirea străzii Delimitare

1 RĂSĂRITULUI De la  Dc 51 până la Trăscău Viorel

2 PUŞCAŞU De la fostul SMA până la movila Îndoitu

3 IANCULESCU De la Ciuşcoiu Victor până la Drăghici Maria

4 VOINEA De la Lungu Gheorghe până la Simion Pompiliu

5 LAZĂR De la Başa Mihaela până la Mihalcea Vica

6 GRĂDINIŢEI De la Başa Gabriela până la Praf Dumitru

7 BRUTĂRIEI De la Nechita Mihai până la Spătărelu Filofteia

8 BISERICII De la Tudose Ion până la md.Mureşanu Steliana

9 MOŞOIU De la Mihăilă Marian până la Bogdan Dorian

10 COFETĂRIEI De la Dumitraşcu Gheorghe până la Dragnea Eleonora

11 ŢAPOREA De la Văsîi Georgeta până la Micu Teofil

12 IONESCU De la Simion Gheorghe până la Copelea Ciprian

13 CIORANI De la Brezeanu Maria până la Niţu Dobriţa

14 ETERNITĂŢII De la Creţu Gheorghe până la Staţia electrică
Art.2 – Primarul şi funcţionarii responsabili cu  evidenţa registrului agricol şi urbanismul vor aduce la îndeplinire 

prezenta.

              Preşedinte,                                               Contrasemnează pentru legalitate
          Vlăsceanu Puiu                                                               Secretar, 

Praf Monica

                            Nr. 56
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 17.12.2009         



               


