
                     ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

                    
HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea 
STATUTULUI  COMUNEI GHEORGHE DOJA

JUDEŢUL IALOMIŢA

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile O.G. nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul - cadru al 

unităţii administrativ-teritoriale;
-  prevederile  Legii  nr.  96  din  18  martie  2003  pentru  aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.  53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-
teritoriale;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  180 din 28.01.2011   întocmită de primarul 

comunei Gheorghe Doja,
-  raportul   nr.179 din  28.01. 2011  al  secretarului comunei Gheorghe 

Doja,
- raportul  nr.  181 din 28.01.2011  al comisiei  pentru activităţi social-

culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia 
copilului,

În  temeiul  art.  36  alin.  (3)  lit.  a)  şi  art.45   alin.  (1)   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.unic  -  Se  aprobă   Statutul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta.

       Preşedinte,                                     Contrasemnează  pentru legalitate 
                            Curelea Ion                                                     Secretar,
                                                                                                 Praf Monica    

Nr. 4
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  31.01. 2011    



Anexa   la  H.C.L. nr. 4 din 31.01.2011

S T A T U T U L
COMUNEI GHEORGHE DOJA 

− JUDEŢUL IALOMIŢA -

Art.1 
          (1)  Prezentul  are ca obiect stabilirea statutului comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, din România.

(2) Unitatea administrativ-teritorială din România careia i se aplica prevederile 
prezentului statut este comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.2 
         (1) -  Comuna Gheorghe Doja este unitatea administrativ-teritorială de bază, 
care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna 
Gheorghe Doja este alcatuită dintr-un singur  sat component: satul Gheorghe Doja.

 (2) În centrul comunei Gheorghe Doja îşi au sediul  autorităţile administraţiei 
publice locale şi sunt grupate şi  celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative 
pentru comună: Primaria, Poliţia, Farmacia, Dispensarul uman, Şcoala cu clasele I-IV 
şi Şcoala cu clasele V-VIII, Direcţia de Telecomunicaţii, C.E.C.,  Direcţia de Poştă.

Art.3 
  (1)  Comuna  Gheorghe  Doja   este  persoană  juridică  de  drept  public.  Are 

patromoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
   (2) Comuna  Gheorghe Doja  poate intra în raporturi juridice cu alte autoritati 

sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura 
acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Art.4  
          (1) Comuna  Gheorghe Doja  se află aşezată în partea de  sud-est a României, 
în judeţul Ialomiţa,  la 15 km de Slobozia, în linie dreaptă; faţă de oraşele mai mari, 
localitatea se află la 105 km de Bucureşti, 110 km de Ploieşti, 110 km de Brăila, 60 
km de Călăraşi şi 160 km de Constanţa. Comuna Gheorghe Doja este mărginită la sud 
şi vest de lacul Fundata, la nord de comuna Miloşeşti, la nord-vest de satul Crunţi, la 
nord-nord-est de comuna Griviţa, la est de oraşul Amara, la sud-est de satul Misleanu 
iar la sud-vest de comuna Andrăşeşti. Suprafaţa teritoriului comunei este de 7.369 ha 
teren extravilan, respectiv 239 ha teren intravilan.

 (2) Aproximativ 200 de munteni veniţi în primăvara anului 1920 au format pe 
ambele  maluri  ale  văii  ce  constituie   o  prelungire  a  lacului  Fundata,   un  sat  de 
colonişti,  numit  “Valea lui  Siman”.Veniţi  din  satele  prahovene,  primii  locuitori  ai 
acestor meleaguri s-au aşezat grupaţi, menţinând  simbolic denumirea  localităţii de 
origine, astfel: Râncezi, se numeşte partea  estică a localităţii, Drajna, partea centrală 
a localităţii, iar Ciorani, partea dinspre vest a localităţii. Prima atestare documentară a 



aşezării satului pe Valea lui Siman datează din anul 1921 şi este reprezentată de un 
certificat  eliberat  de  Regiunea Agricolă  Slobozia,  la  data  de 24 octombrie  1923. 
Coloniştii  s-au aşezat în apropierea lacului Fundata, în vecinătatea loturilor agricole 
expropriate de la  moşierii  G.  Cantacuzino şi  B.  Catargiu,  mari  suprafeţe  de teren 
arabil, numite moşia Andrăşeşti, moşia Miloşeşti, moşia Cadâna şi moşia Orboieşti. 
Satul  propriu-zis  s-a  ridicat  pe moşia  Cadâna şi  a  ocupat,  la  25 octombrie  1926, 
suprafaţa de 126 ha.

La 1 ianuarie 1926 satul “Valea lui Siman”  devine sat şi reşedinţă de comună 
cu numele de Principesa Elena. În Decretul Regal nr. 2465 din 25 septembrie 1925 şi 
în  anexele  acestui  Decret  publicat  în  M.Of.  nr.  220  din  7  octombrie  1925,  sunt 
stabilite comunele judeţelor, printre care şi cele ale judeţului Ialomiţa, printre acestea 
figurând şi comuna Principesa Elena. De la înfiinţare şi până în anul 1929, comuna a 
făcut parte din plasa Rovine; din anul 1929 comuna a făcut parte din plasa Slobozia. 

Din 7 ianuarie 1948, comuna Principesa Elena poartă denumirea de comuna 
Gheorghe Doja. În anul 1950, conform Legii nr. 5 publicată în M. Of. nr. 77 din 8 
septembrie  1950, comuna Gheorghe Doja a fost trecută raionului Slobozia, regiunea 
Ialomiţa. Din anul 1968 şi până în prezent, comuna Gheorghe Doja  face parte din 
judeţul Ialomiţa, cu reşedinţa la Slobozia.

 (3) Populaţia  comunei  Gheorghe  Doja  era  la  data  de   01.01.2010   de 
aproximativ  2730  locuitori,  de-a  lungul  ultimilor   10  ani,   numărul  locuitorilor 
comunei  fiind  într-o  uşoară  scădere.  Pe  grupe  de  vârstă  populaţia  se  prezintă  cu 
aproximaţie, astfel: 0- 18 ani: 625 de persoane; 18-65 ani: 1440 de persoane şi peste 
65 de ani: 665 de persoane. Populaţia este compusă din cetăţeni români, de religie 
ortodoxă (90%) şi religie adventistă de ziua a şaptea (10%). Ponderea persoanelor de 
sex masculin este de  49,9 %, iar a celor de sex feminin de 50,1 %.

Structura  populaţiei  ocupate  relevă  un  profil  socio-economic  preponderent 
agricol,  peste  80%  din  populaţia  comunei,  aptă  de  muncă,  fiind  ocupată   cu 
agricultura. Comuna Gheorghe Doja are un potenţial uman caracteristic localităţilor 
rurale,  în care agricultura constituie funcţiunea dominnată în structura economico-
socială,   principal  domeniu  de  ocupare  a  resurselor  de  muncă  şi,  implicit,  sursă 
principală de venituri. 

 (4)  Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, autoritate locală deliberativă 
cât  şi  Primăria  comunei  Gheorghe  Doja,  structură  funcţională  cu  activitate 
permanentă, constituită din  primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de 
specialitate  al  primarului,  au  sediul  administrativ  într-un  imobil  aparţinând 
domeniului public al comunei Gheorghe Doja, pe strada Grădiniţei, nr. 15.

 (5)  Accesul către comuna Gheorghe Doja se realizează pe DJ 306 şi DC 51, 
drum propus pentru a  fi  încadrat  în   categoria  funcţională  a  drumurilor  judeţene. 
Reţeaua  principală  de  străzi  este  dezvoltată  perpendicular  şi  paralel   pe  DC  51 
modernizat, având partea  carosabilă de 6 m lăţime. Străzile sunt de categoria a III-a 
şi a IV-a, cu lăţimi carosabile între 4 şi 6 m, având o lungime totală de 35 de km. 
Comuna nu are acces direct la circulaţia feroviară, cea mai apropiată staţie fiind halta 
Fundata la circa 6 km de centrul localităţii.

 (6) Sistemul de învăţământ este dezvoltat prin două  unităţi de învăţământ:
- Şcoala cu clasele I-VIII având 4 clase în ciclul primar şi 5 clase în ciclul 



gimnazial;
- Grădiniţa având  trei grupe de preşcolari.
Căminul  cultural  din  comuna  Gheorghe  Doja,  înfiinţat  în  anul  1961,  de-a 

lungul anilor a fost gazda a numeroase spectacole susţinute de formaţii artistice  atât 
din ţara noastră cât şi din alte ţări. La nivelul comunei funcţionează  două biblioteci: 
biblioteca  comunală,  având  un  fond  de  carte  de  12000  de  volume  şi  biblioteca 
şcolară,  având un fond de carte de 5000 de volume.

În  domeniul  sănătăţii,  la  nivel  local  funcţionează  un  Cabinet  Medical 
Individual  de  medicină  umană  şi  unul  de  Stomatologie  precum  şi  o  Farmacie. 
Asistenţa socială este un domeniu în care se implică toţi factorii locali, prin Comitetul 
local consultativ, prin Colectivul de sprijin al autorităţiii tutelare şi  prin aparatul de 
specialitate al primarului comunei.

La  nivelul  comunei  reţelele  telefonice  existente  sunt  de  tip  aerian,  cablu 
telefonic montat pe tendon de susţinere. Centrala telefonică aparţine SC Romtelecom 
SA şi are un număr de 540 de abonaţi. De asemenea comuna beneficiază de reţea de 
televiziune prin cablu, serviciu ce este furnizat de către operatorul local SC Danmark 
Company.

 (7) Suportul  potenţialului  economic  este  asigurat  de  activitatea  agricolă 
reprezentată în special de cultura plantelor  şi creşterea animalelor.

 (8) La  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja   funcţionează  următoarele  servicii 
publice:

- serviciul public de alimentare cu apă;
- serviciul de salubrizare;
- serviciul de pază obştească.
 (9) Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Gheorghe Doja 

sunt următoarele: P.N.L.; P.D.L.; P.S.D. şi  P.R.M. .

Art.5 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea 

Planului  de  amenajare  a  teritoriului  naţional  -  Secţiunea  a  IV-a  “Reţeaua  de 
localităţi”, cu modificările şi completările ulterioare,  comuna Gheorghe Doja este 
localitate rurală de rang IV - sat reşedinţă de comună.

Art.6 
 Consiliul Local  al  comunei Gheorghe Doja cu sediul în comuna Gheorghe 

Doja,  judeţul  Ialomiţa,  strada  Grădiniţei,  nr.  15,  s-a  constituit  în  urma  alegerilor 
locale  desfăşurate  la  data  de   01.06.2008.  Numărul  consilierilor  locali  este  11, 
structura politică a membrilor consiliului local fiind următoarea: P.N.L. – 5 consilieri 
locali;  P.D.L.  -  3  consilieri  locali  (inclusiv  viceprimarul  comunei)  şi  P.S.D.  -  3 
consilieri locali.

Art.7 
 Persoanele născute în comună vor primi, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul 

şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei, în cadrul unei festivităţi care se va organiza 
anual de către primar.



Art.8 
 Prin Hotărârea Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja, adoptată sub nr. 

14 din 17.07.2008,  a fost aprobat  Regulamentul de  acordare a Titlului de  “Cetăţean 
de onoare” al comunei Gheorghe Doja.

Art.9 
 Locuitorii comunei sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra 

problemelor de interes deosebit din localitate. 
Problemele specifice  apreciate ca fiind de interes deosebit, la nivel local, sunt 

următoarele:
− modificarea limitelor teritoriale  ale  comunei;
− dizolvarea consiliului  local;
− demiterea primarului;
− schimbarea denumirii localităţii.

Art.10 
            (1)  Cetăţenii  comunei pot  fi  consultaţi  şi  prin organizarea de adunări 
cetăţeneşti.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la 
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea  adunărilor  cetăţeneşti  se  face  prin  aducerea  la  cunoştinţa 
publică a scopului, a datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare acestea.

(4)  Adunarea  cetăţenească  este  valabil  constituită  în  prezenţa  majorităţii 
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile   se  consemnează  într-un  proces-verbal  şi  se  înaintează 
primarului, care le va supune dezbaterii  consiliului local în prima şedinţă, în vederea 
stabilirii modalităţilor  concrete de realizare şi de  finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local  se aduce la cunoştinţă publică  prin grija 
secretarului comunei.

Art.11
            (1) Potrivit legii,  patrimoniul  comunei este alcătuit  din  bunurile mobile şi 
imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată a acesteia, precum şi 
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

(2) Bunurile care aparţin  comunei sunt supuse inventarierii anuale, în termen 
de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

(3) Inventarul bunurilor comunei se constituie ca anexă la statutul comunei, 
actualizându-se anual.

(4)  Creşterea  sau  diminuarea patrimoniului  va  fi  temeinic  justificată  pentru 
fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art.12
        (1) Consiliul  local hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, 



de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, 
să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea 
unor bunuri ori  la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul  privat,  de interes 
local, în condiţiile legii.

(2) Vânzarea,  concesionarea  şi  închirierea  se  fac  prin  licitaţie  publică, 
organizată în condiţiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliul  local 
hotărăşte vânzarea unui teren aflat  în proprietatea privată a comunei pe care sunt 
ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept 
de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se 
stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local.
          (4) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 
15 zile asupra hotărârii consiliului local şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în 
termen de 15 zile de la primirea notificării.

(5)  Consiliul  local   poate da în folosinţă gratuită,  pe termen limitat,  bunuri 
mobile şi imobile, proprietate publică sau privată locală persoanelor juridice fără scop 
lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor 
publice.

Art.13 
          (1) În exercitarea atribuţiilor legale, consiliul local, hotărăşte în condiţiile legii, 
cooperarea  sau  asocierea  cu  persoane  juridice  române  sau  străine,  cu  organizaţii 
neguvernamentale  şi  cu  alţi  parteneri  sociali,  în  vederea  finanţării  şi  realizării  în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local precum şi 
de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din 
alte ţări.
    (2) În exercitarea atribuţiilor legale, consiliul local, hotărăşte în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară 
sau  din  străinătate,  precum şi  aderarea  la  asociaţii  naţionale  şi  internaţionale  ale 
autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  în  vederea  promovării  unor  interese 
comune.

(3) Hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 
persoane juridice române sau străine, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali 
în funcţie.

Art.14 
         (1)   Modalitatea de  atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe sau 
obiective de interes public local, la nivelul comunei Gheorghe Doja, se face potrivit 
dispoziţiilor legale,  prin Hotărâre a Consiliului local, cu avizul comisiei de atribuire 
de denumiri.

 (2)  Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub 
nr. 56 din 17.12.2009,  cu avizul  Comisiei Judeţene de Atribuire sau Schimbare de 
Denumiri,  s-a aprobat atribuirea denumirilor unui număr de  14 străzi ale  comunei 
Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  de  la  est  spre  vest,  astfel:  Răsăritului,  Puşcaşu, 
Ianculescu,  Voinea,  Lazăr,  Grădiniţei,  Brutăriei,  Bisericii,  Moşoiu,  Cofetăriei, 



Ţaporea, Ionescu, Ciorani şi  Eternităţii.

Art.15  
Consiliul local  stabileşte, în condiţiile legii, însemnele specifice ale comunei şi 

modalităţile de utilizare a acestora.

       Preşedinte,                                     Contrasemnează  pentru legalitate 
                            Curelea Ion                                                        Secretar,
                                                                                                    Praf Monica    



                                    ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

                    
HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2011,
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

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

− prevederile art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

− prevederile art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 
pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat,
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  317  din  03.02.1011  întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
-  raportul   nr. 316  din  03.02.2011 al  compartimentului  de  asistenţă  socială  şi 

autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 318 din 03.02.2011 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  art.45  alin. (1)  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  Planul de acţiuni şi  lucrări  de interes local pentru anul 2011, 
pentru familiile beneficiare de ajutor social,  la nivelul   comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2  -  Planul  de  acţiuni  sau de lucrări  de interes  local   poate  fi  reactualizat  pe 
parcursul anului, în acest caz, consiliului local adoptând o hotărâre.

Art.3  -  Primarul,  prin  intermediul  compartimentelor  de  specialitate  din  cadrul 
aparatului de specialitate, are  următoarele obligaţii referitoare la Planul de acţiuni şi lucrări de 
interes local :

- să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă efectuate conform planului  de acţiuni şi 
lucrări de interes local;

 -  să afişeze planul de acţiuni  şi lucrări de interes local   precum şi  lista  persoanele 
care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local;

-  să  transmită la  agenţia  teritorială  lunar,   pentru  luna  anterioară,   documentele 
privind situaţia privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum 
şi  activităţile realizate, conform  planul de acţiuni şi  lucrări de interes local;

- să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate 
persoanele care prestează acţiuni şi lucrări de interes local.

Art.4 – Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa, primarului şi 
viceprimarului comunei Gheorghe Doja,  de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

    Preşedinte,                                               Contrasemnează   pentru legalitate        
                            Simoiu Stelian                                                                 Secretar,
                                                                                                                  Praf Monica    
                            Nr.  6

Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  11.02.2011



            Anexă la  H.C.L. nr. 6  din 11.02.2011

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
 pentru anul 2011

Nr.
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen de 
realizare

Resurse Responsabil

1  Lacul  Fundata Curăţarea şi igienizarea zonei de protecţie 
a lacului Fundata

permanent Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

2 Baza sportivă Lucrări de întreţinere gazon, de igienizare 
teren sport şi împrejmuire, reparaţii gard

aprilie-mai
septembrie-
octombrie

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

3 Zona centrală Igienizare domeniul public, întreţinere 
spaţii verzi, plantat flori şi pomi, văruit 
pomi

permanent Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

4 Instituţii publice
(Primărie, Şcoli, 
Grădiniţă, 
Cămin cultural)

Lucrări de întreţinere, igienizare, zugrăveli 
interioare şi exterioare

iulie- august Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

5 Platforma 
compost

Lucrări de igienizare,  întreţinere şi 
supraveghere  platformă compost

permanent Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

6 Drumul 
comunal 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei 
rezultată din ploi şi zăpezi, împrăştierea 
materialelor antiderapante, îndepărtarea 
resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a 
gunoaielor, întreţinerea acostamentelor

intervenţii  de 
sezon

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

7 Domeniul 
public şi privat

Lucrări de demolare a construcţiilor 
dezactivate din domeniul public şi privat 
al comunei, lucrări de amenajare  parcări 
şi spaţii verzi

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

8 Serviciul public 
de alimentare cu 
apă

 Săpături manuale  în cazul unor 
intervenţii sau defecţiuni în sistem ori  în 
cazul lucrărilor de extindere a reţelei de 
alimentare

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

9 Alte activităţi
de interes şi 
utilitate publică

Asigurarea depozitelor de combustibil 
solid (lemne şi cocs), diferite activităţi de 
întreţinere şi reparaţii ocazionate de 
producerea unor fenomene meteorologice 
sau calamităţi  naturale (ploi torenţiale, 
vânt puternic, incendii, cutremure, 
inundaţii).

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar
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  ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

                    
HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea Listei bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale,
 a Listei bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale precum şi a 

Criteriilor şi limitelor veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 
categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

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

− prevederile art. 8 alin. (2), (3), (4) şi (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

− prevederile  art. 18 alin. (1),  lit. a), b) şi c) şi art.22  din  H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat,

− prevederile art  14. alin. (1) din Legea  nr. 277 din 24 decembrie 2010, privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

− prevederile  art.  7  alin.  (1)  şi  (3)  din  H.G.   nr.  38  din  19  ianuarie  2011 pentru  aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei
Examinând:
- expunerea de motive nr.  320 din 03.02.1011  întocmită de primarul comunei Gheorghe 

Doja,
- raportul  nr. 319 din 03.02.2011 al compartimentului de asistenţă socială şi autoritate 

tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 321 din 03.02.2011 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  art.45  alin. (1)  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  Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, 
conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2 - Se aprobă   Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile 
familiale, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3  -  Se aprobă   Criteriile şi  limitele veniturilor  potenţiale  provenite  din  valorificarea 
bunurilor  ce  depăşesc  cantitativ  categoriile  de  bunuri  considerate  de  strictă  necesitate  pentru  nevoile  unei 
familii,conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.4  –  Prezenta  se  comunică  Instituţiei  Prefectului-  judeţul  Ialomiţa,  primarului  şi 
compartimentelor asistenţă socială şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gheorghe Doja,   de către secretarul comunei Gheorghe Doja.
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Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  11.02.2011



Anexă nr. 1 H.C.L. nr. 7  din 11.02.2011
                                    LISTA

                    bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               Bunuri imobile                                 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │locuinţa de domiciliu, conform art. 7 din normele metodologice,           │
│   │precum şi anexele gospodăreşti (dependinţe)                               │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 Bunuri mobile necesare într-o gospodărie                     │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│mobilier aferent locuinţei                                                │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│aparatură electronică şi electrocasnică uzuală*)                          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau        │
│   │dependente                                                                │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui         │
│   │tratament medical*)                                                       │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│aparatura şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei │
│   │calde menajere                                                            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei                │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    *) Aflate în stare de funcţionare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare bun (aparat TV, maşină 
de spălat, frigider, maşină de gătit, radiocasetofon, calculator PC sau laptop etc).
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Terenuri/Cursuri de apă                               │
├───┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤
│   │ Terenuri/Cursuri de apă    │  Familii cu 1-3   │    Familii cu peste 3   │
│   │                            │     persoane      │        persoane         │
├───┼────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤
│ 1.│terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, │
│   │dar nu mai mult de 500 m˛ în zona urbană şi 1.000 m˛ în zona rurală       │
├───┼────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤
│ 2.│terenuri extravilane în zonă│                   │                         │
│   │colinară, de ses si de munte│                   │                         │
│   │cu potenţial productiv      │                   │                         │
│   │(exploatabile)              │  0,50 ha/familie  │      0,75 ha/familie    │
└───┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Categorii de animale/păsări                        │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│o bovină                                                                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│2 porcine                                                                 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│4 ovine                                                                   │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│o cabalină                                                                │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│10 capete de iepuri de casă                                               │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│15 capete de păsări                                                       │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│5 familii de albine                                                       │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    NOTĂ: Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de animale/păsări şi alte 
bunuri cuprinse în această listă pot fi deţinute cumulativ de o familie/o persoană singură.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Alte bunuri                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│decoraţii, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu      │
│onorific                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Anexă nr. 2 la  H.C.L. nr. 7  din 11.02.2011
                                     LISTA

                     bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale
    NOTĂ:Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această 
listă nu beneficiază de ajutor social.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               Bunuri imobile                                 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum │
│   │este definită la art. 7 din normele metodologice, şi a anexelor           │
│   │gospodăreşti, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, sau alte      │
│   │imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate,  │
│   │închiriere, concesiune, comodat etc.                                      │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                Bunuri mobile                                 │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare   │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale,     │
│   │bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan │
│   │de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă              │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*): autoturisme,     │
│   │autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe,     │
│   │bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze,     │
│   │motociclete, motorete şi scutere şi altele asemenea                       │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată                       │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul │
│   │acţionate hidraulic, mecanic sau electric                                 │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei                            │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    *) Aflate în stare de funcţionare.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Terenuri/Cursuri de apă                               │
├───┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤
│   │ Terenuri/Cursuri de apă    │  Familii cu 1-3   │    Familii cu peste 3   │
│   │                            │     persoane      │        persoane         │
├───┼────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤
│ 1.│terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, │
│   │dar nu mai mult de 1.000 m˛ în zona urbană şi 2.000 m˛ în zona rurală     │
├───┼────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤
│ 2.│terenuri extravilane în zonă│                   │                         │
│   │colinară, de ses si de munte│                   │                         │
│   │cu potenţial productiv      │                   │                         │
│   │(exploatabile)              │  1,50 ha/familie  │         2 ha/familie    │
└───┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Categorii de animale/păsări                        │
├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│peste 3 bovine                                                            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│peste 5 porcine                                                           │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│peste 20 ovine                                                            │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│peste 2 cabaline                                                          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│peste 50 capete de iepuri de casă                                         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│peste 100 capete de păsări                                                │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│peste 15 familii de albine                                                │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│crescătorii a căror producţie se comercializează                          │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Anexă nr. 3 la H.C.L. nr. 7  din 11.02.2011

Criteriile şi limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce     depăşesc cantitativ 
categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Nr.crt. Bunurile mobile necesare într-o gospodărie* Limite/buc. -lei-

1 maşină de gătit 800

2 frigider    1400

3 combină frigorifică  1400

4 congelator     800

5 maşină de spălat automată  1400

6 televizor color   1400

7  video (DVD player)    1600

8 calculator personal  3000

 *) Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare de funcţionare, iar pentru cele folosite mai mult de 
24 de luni, limitele  vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

Nr.crt. Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din 
valorificarea culturilor agricole

Limite/ha 
-lei-

1 Terenuri arabile 10000*
2 Teren intravilan 100000*

3 Teren intravilan municipiul Bucureşti 2300000*

4 Teren forestier 10000*

5 Păşuni 20000*

6 Fâneţe 20000*

7 Vii nobile 40000*

8 Culturi agricole -UM- venit net/ha/an

grâu 169**

porumb 126**

fasole 145**

orz 203**

floarea-soarelui 110**

cartofi 5000**

pepeni 4000**

sfeclă 334**

Vie - struguri de masă 800**

       - struguri de vin 400**

Tutun 1200**

Soia 160**

9 Livezi 700**

10 Legume 1500**



  * Preţul de vânzare în lei a unui hectar
    ** Venitul net în lei/ha

Nr.crt. Categorii de animale Limite/buc. -lei-

1 bovine 4000*

2 porcine 1000*

3 ovine/caprine 200*

4 cabaline 3000*

5 păsări 30*

6 Familii de albine 200*

7 Iepuri de casă 50*

    * preţul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

    NOTĂ:
    Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă între bunurile 
cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
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                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA  

 
         HOTĂRÂRE

       privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, nr. 17 din 09.06.2010, 
astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, nr. 23 din 

21.07.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

      - prevederile  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea  nr. 273/2006 privind 
finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile  art. 263 alin.  (1), (4) şi (5) din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive  nr. 406 din 16.02.2011  a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. nr. 399 din 16.02.2011,
- raportul  nr. nr. 407 din 16.02.2011 al  comisiei juridice şi de disciplină,
- procesul-verbal nr. nr. 2775 din 31.12.2010,
În temeiul art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit. c),  art. 45 alin. (2) lit. c) 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 modifică Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale, ce constituie anexa nr. 1  la 
Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  nr.  17 din  09.06.2010,  astfel  cum a  fost 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, nr. 23 din 21.07.2010 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011,   după cum urmează:
  Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, 
astfel:
      1. conform art. 263 alin. (4)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare:

 În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală              │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matică sau│         │tică sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │



│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu două axe                                                      │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 12 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 13 tone      │    0     │  133    │    0     │  133    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 13 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 14 tone      │  133     │  367    │  133     │  367    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 14 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 15 tone      │  367     │  517    │  367     │  517    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 18 tone      │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 18 tone    │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 3 axe                                                         │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 17 tone      │  133     │   231   │   133    │   231   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 17 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 19 tone      │  231     │   474   │   231    │   474   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 19 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 21 tone      │  474     │   615   │   474    │   615   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 21 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 23 tone      │  615     │   947   │   615    │   947   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 26 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 26 tone    │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│ Vehicule cu 4 axe                                                        │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   615    │    623  │   615    │   623   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 27 tone      │   623    │    973  │   623    │   973   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 27 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 29 tone      │   973    │  1.545  │   973    │ 1.545   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 31 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 32 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 32 tone    │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

       2. conform art. 263 alin. (5)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare:
 În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren 
rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 



12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul următor:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)     │
│        de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală             │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matică sau│         │tică sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu 2+1 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 12 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 14 tone      │     0    │      0  │     0    │     0   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 14 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 16 tone      │     0    │      0  │     0    │     0   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 16 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 18 tone      │     0    │     60  │     0    │    60   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 18 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 20 tone      │    60    │    137  │    60    │   137   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 20 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 22 tone      │   137    │    320  │   137    │   320   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 22 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 23 tone      │   320    │    414  │   320    │   414   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   414    │    747  │   414    │   747   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 28 tone      │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel puţin 28 tone    │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 2+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   128    │    299  │   128    │   299   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 26 tone      │   299    │    491  │   299    │   491   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 26 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 28 tone      │   491    │    721  │   491    │   721   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 28 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 29 tone      │   721    │    871  │   721    │   871   │



├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 31 tone      │   871    │  1.429  │   871    │ 1.429   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 33 tone      │ 1.429    │  1.984  │ 1.429    │ 1.984   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 33 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 36 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel puţin 38 tone    │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│Vehicule cu 2+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.579    │  2.197  │ 1.579    │ 2.197   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone    │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│IV.│Vehicule cu 3+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.395    │  1.937  │ 1.395    │ 1.937   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │ 1.937    │  2.679  │ 1.937    │ 2.679   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 44 tone      │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 44 tone    │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ V.│Vehicule cu 3+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │   794    │    960  │   794    │   960   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │   960    │  1.434  │   960    │ 1.434   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 44 tone      │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 44 tone    │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

Art.2 -  Impozitul pe mijloacele de transport, prevăzut de Codul fiscal  - articolul 263, alin. (2) , 
astfel cum a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, nr.  23 din 
21.07.2010 privind modificarea Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe Doja,  nr.  17 din 
09.06.2010  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011 se aplică cu începere de la 1 
iulie 2010.

Art. 3 -   (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa  în vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului 
comunei Gheorghe Doja.
                        (2) Aducerea la cunostinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei 
publice locale.
        Art.  4 -  Compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului 



comunei Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                   Preşedinte,                               Contrasemnează    pentru legalitate 
                                 Simoiu Stelian                                             Secretar,

                                                   Praf Monica
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