
    ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

       

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  perioada mai-iulie 2011

Consiliul local Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  votul  exprimat  de  majoritatea  consilierilor  întruniţi   în  şedinţă 

ordinară,
În temeiul art.45  alin.  (1)  şi art. 115 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  alege  ca  preşedinte  al  şedinţelor  Consiliului  Local  
Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa, pentru   perioada mai-iulie 2011, domnul   Micu 
Valentin.

                Preşedinte de şedinţă,                              Contrasemnează  pentru legalitate
            Simoiu Stelian                                                        Secretar,
                                                                                     Praf   Monica

Nr. 16
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,19.04.2011



                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 
H O T Ă R Â R E

    privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr.  30 din 
26.08.2010 privind aprobarea contractării  împrumutului din veniturile din privatizare înregistrate în 

contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei

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

− prevederile   art.  1 alin.  (1),  alin.  (2) lit.  a)   şi  alin.  (3) din  Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea 
unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare;

− prevederile Hotărârii  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 30 
din  26.08.2010 privind  aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din 
privatizare  înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei  Statului în  valoare  de 
299.734  lei;

− prevederile art.  1 alin. (6) din Legea  nr.  554 din 2 decembrie 2004  a  contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  adresa nr. 90 din 04.04.2011 a S.C. ITARO Slobozia;

  -  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrată sub nr.880 din 11.04.2011 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 879 din 11.04.2011;
   - raportul nr. 881 din 11.04.2011 al comisiei juridice şi de disciplină din cadrul  consiliului 
local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.  (4)  lit. b), art. 45  alin. (2) lit. b) 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 revocă Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 
30 din  26.08.2010 privind  aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din  privatizare 
înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei
    Art.  2 -  Primarul comunei Gheorghe Doja  şi compartimentul contabilitate vor   aduce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre.
   Art.  3 -   Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi primarului 
comunei Gheorghe Doja şi va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul comunei Gheorghe 
Doja.

               Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează pentru legalitate 
        Simoiu Stelian                                                                               Secretar,

                                                            Praf Monica

Nr. 17
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi, 19.04.2011



                                 ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

 
H O T Ă R Â R E

    privind  acordarea ajutoarelor  de urgenţă 
familiilor sau persoanelor singure,

la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA
        

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

− prevederile  art. 28 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

− prevederile  art.  41-  44  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  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrată sub nr. 883 din 11.04.2011;
   -  raportul inspectorului  responsabil cu problemele de asistenţă socială şi autoritate tutelară, comunei 
înregistrat sub nr. 882 din 11.04.2011;
   - raportul nr.  884 din 11.04.2011  al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin.  (6)  lit. a)  pct. 2,  art. 45  alin.(2) lit. a) 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 stabilesc situaţiile deosebite pentru care  se pot acorda  ajutoare de urgenţă familiilor şi 
persoanelor  singure,  altele  decât  situaţiile de  necesitate  datorate  calamităţilor  naturale,  incendiilor şi 
accidentelor, la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA, astfel:

1. Familii sau persoane singure care se confruntă cu  probleme grave de sănătate ce necesită tratamente 
medicale de lungă durată, intervenţii chirurgicale şi care se află în imposibilitatea de a-şi achiziţiona 
medicamentele şi/sau dispozitivele medicale necesare, din cauza  lipsei veniturilor;

2. Decesul ambilor părinţi ai unuia sau a mai multor  copii minori;
3. Familii sau persoane singure care se află în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, ce pot duce la 

marginalizare sau excluziune socială.
    Art. 2 -  Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii 
de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru  situaţiile deosebite 
stabilite prin hotărâre a consiliului local conform anexei prevăzute la art. 1.
    Art. 3 -  Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a 
unui  membru de familie sau a persoanei  singure,   la  care se anexează actele care să ateste  una dintre 
situaţiile de necesitate sau situaţiile deosebite în care se află solicitantul, precum şi ancheta socială efectuată 
de   compartimentului  de  asistenţă  socială  din  cadrul  aparatului   de  specialitate  al  primarului  comunei 
Gheorghe Doja,  prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află 
familiile ori persoanele singure. 
    Art. 4 – (1) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 1  se suportă din 
bugetele locale.
      (2) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 1 se pot acorda în bani şi/sau în natură.
   Art.  5 -   Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei 
Gheorghe Doja şi va fi publicată pe site www.gheorghedojail.ro de către  secretarul comunei Gheorghe Doja.

                        Preşedinte de şedinţă,                                     Contrasemnează pentru legalitate 
                Simoiu Stelian                                                                                  Secretar,

                                                                 Praf Monica
Nr. 18
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi,  19.04.2011

http://www.gheorghedojail.ro/


                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

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

teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

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

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

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

Examinând:
- solicitarea nr. 272 din 31.03.2011 a Consiliului de administraţie al Şcolii Generale Gheorghe Doja cu 

privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile ianuarie, februarie şi  martie 2011, precum şi pentru 
lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2010, 

-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrată sub nr.886 din 11.04.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 885 din 11.04.2011;
   -  raportul  nr.  888  din  11.04.2011 al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

- raportul nr.  887 din 11.04.2011 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate 
şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1  – Se aproba decontarea sumei de  4344  lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,   pentru deplasările efectuate din localitatea de resedinţă  la locul de muncă si retur,  pentru perioada 
octombrie 2010- martie 2011, din care pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2010,  2049  lei, iar pentru 
lunile ianuarie, februarie şi martie  2011, 2295  lei,  astfel:

1. 2679 lei  –  cheltuieli  efectuate  de  personalul  didactic  pe  mijloacele  de  transport  în  comun,  din 
localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă (bilete de 
călătorie sau abonament);

2. 631  lei- contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi pentru personalul didactic care 
efectuează deplasarea cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ;

3. 1034 lei – contravaloarea abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun pentru personalul 
didactic ce preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ.

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

                        Simoiu Stelian                                                                                   Secretar,
                                                                       Praf Monica
Nr. 19
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi, 19.04.2011

http://www.sloboziail.ro/


                                         ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 
H O T Ă R Â R E

    privind aprobarea PLANULUI  LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ZONE DECLARATE 
VULNERABILE LA NITRAŢI DIN SURSE AGRICOLE,

la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA
        

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

− prevederile  Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia 
apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii poveniţi din surse agricole;

− prevederile  Deciziei nr.  21130/DC/14.10.2010  a  Comisiei  Interministeriale pentru 
aplicarea  Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 
surse agricole a aprobat Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi;

− prevederile  anexelor 1 – 5 din H.G.  nr. 964 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea 
Planului de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii  cu nitrati  proveniţi  din 
surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

− prevederile art. 1 şi nr. crt. 1065 din Anexa la  Ordinul comun   nr. 1.552/743/2008 al 
M.M.D.D. şi M.A.D.R. pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de 
nitraţi din activităţi agricole;

Examinând:
-   adresa  nr.  1117  din  15.12.2010  a  Oficiului  Judeţean  pentru  Studii  Pedologice  şi 

Agrochimice- judeţul Ialomiţa;
-  adresa nr. 5147 din 04.04.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa;

  -  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrată sub nr. 890 din 11.04.2011 ;
   -  raportul viceprimarului comunei înregistrat sub nr. 889 din 11.04.2011;
   -  raportul  nr.  891  din  11.04.2011 al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului  şi urbanism,  protecţia mediului  şi turism din cadrul  consiliului 
local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.  (4)  lit. e) şi f), art. 45  alin.(1) şi art. 115 alin. (1) 
lit.  b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

    Art.  1  -  Se  aprobă  PLANUL  LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ZONE DECLARATE 
VULNERABILE  LA NITRAŢI  DIN  SURSE  AGRICOLE,  la  nivelul  comunei  GHEORGHE 
DOJA, judeţul IALOMIŢA, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta.
    Art. 2 -  Primarul comunei Gheorghe Doja şi  persoanele nominalizate în anexa prevăzută la 
art.1  vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.
   Art.  3 -   Prezenta va fi  comunicată Instituţiei  Prefectului  – judeţul Ialomiţa,  primarului 
comunei  Gheorghe  Doja  şi  persoanelor  nominalizate  în  anexă,  de  către  secretarul  comunei 
Gheorghe Doja.

                Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează pentru legalitate 
          Simoiu Stelian                                                                             Secretar,

                                                            Praf Monica
Nr. 20
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi,    19.04.2011           



ANEXĂ   la H.C.L. nr. 20 din 19.04.2011

PLAN LOCAL DE ACŢIUNE 
PENTRU ZONE DECLARATE VULNERABILE LA NITRAŢI 

DIN SURSE AGRICOLE
           -  COMUNA  GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA  - 

Aplicarea îngrăşămintelor organice si a celor minerale se va face in zona vulnerabila pe baza Planului de 
Management al Nutrienţilor elaborat în acord cu prevederile Codului de Bune Practici Agricole pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole .

1. Administraţia publică a localităţii  Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  declarată vulnerabilă la poluarea cu 
nitraţi:

a. evaluează  şi  reactualizează  la  interval  de  2  ani,  cu  sprijinul  OSPA  presiunea  exercitată  de 
îngrăşămintele  organice la   nivelul  localităţii,  conform machetei  unice  din  programul  de  acţiune  pentru  zonele 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010. 

b.  identifică (şi înscrie în anexă) exploataţiile agricole cu un număr de animale cuprins între 8 şi 100 
Unităţi Vită Mare (UVM) de pe raza localităţilor.

c.  identifică (şi înscrie în anexă) exploataţiile agricole cu un număr de animale peste 100 Unităţi Vită 
Mare (UVM) de pe raza localităţilor.

Termen: 01.06.2011
Răspunde:Ion Mihai-  primarul localităţii;

                                     Vlăsceanu Puiu -  viceprimarul localităţii;

d. reactualizează la interval de 2 ani şi/sau după orice modificare, cu sprijinul  OSPA presiunea exercitată 
de îngrăşămintele organice la  nivelul localităţii;

e. asigură şi pune la dispoziţie  pentru informare  „Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor  
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”

Termen: permanent
Răspunde: Ion Mihai -  primarul localităţii;

         
 

2. Administraţia  publică a  localităţii  Gheorghe Doja,  declarată  vulnerabilă  la poluarea cu nitraţi  aduce la 
cunoştinţă proprietarilor/administratorilor de exploataţii, următoarele: 

a.  aplicarea programului  de masuri  este  opţional  pentru    f  ermele (exploataţiile)  mai  mici  8  UVM  ,  dar  vor 
asigura gospodărirea corespunzătoare a gunoiului rezultat. 

b. exploataţiile agricole care deţin 8 - 100 UVM au obligaţia de a deţine planuri de gestiune a gunoiului de  
grajd, conform legislaţiei  din domeniul  protecţiei  mediului  şi  Programului  de acţiune pentru zonele vulnerabile  la 
poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010.

c. exploataţiile agricole  mai mari de 100 UVM au obligaţia de a deţine planuri de gestiune a gunoiului de  
grajd, conform legislaţiei pentru obţinerea actelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului.

d. planul de gestionare a gunoiului de grajd de la exploataţiile agricole mai mari de 100 UVM se va elabora 
sub îndrumarea tehnică a OSPA Ialomita pe baza studiilor agrochimice elaborate periodic, la interval de 4-5 ani.

e. exploataţiile agricole mai mari de 100 UVM vor preda câte 1 exemplar din planul de gestionare a gunoiului  
de grajd, pe hârtie şi format electronic la primăria pe teritoriul căreia se află exploataţiile (sediu şi / sau animalele 
efectiv) şi la OSPA

Termen: 01.06.2011 şi permanent
Răspunde:  Vlăsceanu Puiu -  viceprimarul localităţii;

        
3. Documentele de evidenţă ale fermei (exploataţiei) trebuie să conţină:
a) suprafaţa localităţii, fermei;
b) registrul nutrienţilor la nivel de localitate şi exploataţie;
c) şeptelul localităţii,  exploataţiei (fermei), pe specii şi categorii de producţie, identificarea şi înregistrarea 

acestuia, registrele de evidenţă a efectivelor, precum şi perioada de timp în care animalele sunt menţinute în fermă;
d) pentru fiecare teren cuprins în cadrul fermei:

• tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conţinută şi data aplicării;
• tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ organic aplicat pe teren (altul decât cel lăsat de animale însăşi) şi data aplicării;
• pentru fiecare tip de îngrăşământ organic aplicat (altul decât
cel lăsat de animale însăşi) se va preciza natura acestuia:

4. gunoi de grajd,
5. urină,



6. must de gunoi de grajd,
7. dejecţii lichide, 
8. dejecţii semifluide - păstoase, 
9. îngrăşăminte organice lichide,
10. nămol de canalizare

 şi tipul de animale de la care provine;
• tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată şi data recoltării;

e) cantitatea oricărui tip de îngrăşământ de origine animală şi natura acestuia (gunoi de grajd, urină, must de 
gunoi  de  grajd,  dejecţii  lichide,  dejecţii  semifluide  -  păstoase,  îngrăşăminte  organice  lichide,  nămol  de 
canalizare/epurare, compost) exportat din fermă, data efectuării exportului precum şi numele şi adresa destinatarului.

Termen: permanent
Răspunde: Vlăsceanu Puiu -  viceprimarul localităţii;

      

4. Orice document de evidenţă a fermei se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată 
în document.

Termen: permanent
Răspunde: Vlăsceanu Puiu-  viceprimarul localităţii;

       

5. Administraţia publică a localităţii Gheorghe Doja, în urma analizei condiţiilor locale, a  Deciziei Comisiei 
interministeriale nr. 21130/14.10.2010 şi a Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole 
cu anexele, privind sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul localităţilor, au decis:

 - sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul localităţi va fi în depozite individuale sau în 
platformele autorizate ale localităţii Gheorghe Doja.

Termen: permanent
Răspunde: Vlăsceanu Puiu-  viceprimarul localităţii;  

        Proprietarii/administratorii exploataţiilor agricole
        Exportatorii/importatorii de gunoi  

6.  Depozitarea gunoiului de grajd (anexa 7 din Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din 
surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010) în exploataţii agricole individuale 
va avea în  vedere  factori  ca accesibilitatea,  distanţa faţă  de grajduri  şi  locuinţă,  pentru transportul  şi  gestionarea 
eficientă şi confortabilă a gunoiului de grajd, resturilor organice şi compostului, cu risc şi neplăceri minime pentru 
fermier şi vecini.

Spaţiul de depozitare trebuie aşezat:
- pe o suprafaţă orizontală sau cvasi-orizontal,
- în afara influenţei scurgerii apei din apei din şanţuri, burlane sau de pe pante, la minim 30 m faţă de 

fântânile de suprafaţă, departe de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă, 
- amplasamentul trebuie să fie stabilit pe sol impermeabil sau solul trebuie protejat de infiltraţii prin 

aplicarea unui strat gros de argilă compactă sau sol argilos, sau ideal, locul de depozitare va avea o bază din 
material impermeabil de beton sau  polietilena cu densitate mare.
Spaţiul de depozitare va fi împrejmuit cu  o bandă permanentă de vegetaţie de cel puţin 2 sau 3 metri lăţime. 

Termen: permanent
Răspunde: Vlăsceanu Puiu -  viceprimarul localităţii;

        PROPRIETERUL, ADMINISTRATORUL exploataţiei.   
Verifică:     Ion Mihai - primarul localităţii şi Vlăsceanu Puiu- viceprimar 

6.1. Amplasamentul platformei va fi împrejmuit cu perdea de  arbori/arbuşti pentru protecţie, ambient şi ca 
măsură  de  diminuare  a  influenţei  factorilor  climatici  asupra  pierderilor  de  gaze  emise  pe  perioada  acţiunilor  din 
platformă.

Termen: opţional
Răspunde: PROPRIETERUL, ADMINISTRATORUL exploataţiei.   

7.  Perioadele de interdicţie a aplicării  îngraşămintelor organice,  pentru evitarea scurgerilor provocate de 
terenul îngheţat şi a levigării azotului neconsumat de vegetaţie sunt:

- interdicţie totala cuprinsa intre cea mai tirzie data de apariţie a primului îngheţ   (8 noiembrie)  si cea mai 
timpurie data de apariţie a ultimului îngheţ  (4 martie)  adică  116 zile.

- interdicţie maxim posibila cuprinsa intre cea mai timpurie data de apariţie a primului îngheţ   (8 septembrie) 



si cea mai târzie data de apariţie a ultimului îngheţ   (24 mai) adică 258 zile.
- interdicţia cea mai probabila cuprinsa intre data medie de apariţie a primului îngheţ   (17octombrie)   si data 

medie de apariţie a ultimului îngheţ   (17 aprilie)  adică 212 zile.

Termen: permanent
Răspunde: - Trifănescu Dănuţ -inspector  în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei; 
        PROPRIETERUL, ADMINISTRATORUL exploataţiei.   

Verifică:Ion Mihai- primarul localităţii şi Vlăsceanu Puiu - viceprimarul 
comunei  

8. La solicitarea motivată a fermierilor sau/şi autorităţii locale, OSPA poate aproba aplicarea îngrăşămintelor 
organice pe terenul agricol, în alte perioade decât cele prevăzute în calendarul de interdicţie, dacă sunt  îndeplinite 
simultan următoarele condiţii:

a) terenul nu este acoperit cu zăpadă;
b) temperaturile minime ale aerului au fost mai mari de 40 C pentru o perioada de cel puţin 2 zile consecutiv;
c) prognoza meteorologică pentru următoarele 3 zile indică temperaturi minime de peste 00 C.

Termen: permanent
Răspunde: Ion Mihai-  primarul localităţii;

      - Trifănescu Dănuţ -inspector  în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei;  

9.  Perioadele de interdicţie nu sunt valabile în cazul îngrăşămintelor de origine animală produse şi depuse 
direct de animale (dejecţii proaspete) în cazul păşunatului liber. De asemenea, aceste perioade de interdicţie nu se iau în 
considerare în cazul resturilor vegetale sau altor tipuri de produse organice reziduale rămase pe sol.

Termen: permanent
Răspunde;Ion Mihai-  primarul localităţii;

       Vlăsceanu Puiu- viceprimar

9.1. În cazul păşunatului liber şi menţinerea animalelor (ovinelor) pe păşune noaptea, locul de înnoptare (târla) 
va avea suprafaţa de cca. 2 m2/pentru fiecare animal iar timpul de staţionare a târlei pe acelaşi loc este de 4-5 nopţi.

Termen: permanent pe perioada păşunatului şi menţinerii  
animalelor pe păşune pe timpul nopţii
Răspunde: Ion Mihai -  primarul localităţii;

Vlăsceanu Puiu- viceprimar
        Proprietarii exploataţiilor agricole    

10.  Capacitatea de stocare a gunoiului provenit din activităţile de creştere a animalelor este de 6 luni. 
Capacitatea depozitelor de stocare a îngrăşămintelor de origine animală trebuie să depăşească necesarul de stocare cu o 
(1) lună, ţinându-se seama de perioadele cele mai lungi de interdicţie a aplicărilor pe teren a îngrăşămintelor.

Termen: permanent
Răspunde: Ion Mihai-  primarul localităţii;

        Vlăsceanu Puiu- viceprimar

11. In exploataţiile:
-          la care conform tabelului de calcul al presiunii gunoiului producţia de nutrienţi este mai mare 

de 170 kg azot/ha/an se vor lua masuri de distribuire a gunoiului la exploataţii agricole (cu profil zootehnic 
şi vegetal) care permit import de nutrienţi din îngrăşăminte organice. 

Termen: permanent
Răspunde: Ion Mihai- primar

       Vlăsceanu Puiu -  viceprimarul localităţii;
        Proprietarii exploataţiilor agricole    

12.  Administratorii exploataţiilor cu peste 8 UVM vor întocmi, împreună cu reprezentantul OSPA Ialomita,  în 
3 exemplare planul local de acţiune pentru exploataţie şi anexa nr. 1 F.I. 8-100 UVM, din care va transmite câte 1 
exemplar la primăria localităţii şi la OSPA Ialomita. 



 
Termen: permanent
Răspunde: Ion Mihai-  primarul localităţii;

       Vlăsceanu Puiu - viceprimar
        Proprietarii exploataţiilor agricole    

13.  Fiecare  exploataţie  agricolă  care  deţine  mai  mult  de  8  UVM  are  obligaţia  de  a  completa  registrul 
nutrienţilor conform modelului unitar din anexa 8 la programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din 
surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010. 

Registrele  nutrienţior  pentru  fiecare  din exploataţiile  agricole  individuale  se completează  de către  fermier 
împreună  cu  reprezentanţi  ai  OSPA Ialomita,   se  integrează  în  planul  local  de  acţiune  la  nivelul  localităţii  şi  se 
centralizează de DA judeţeana şi OSPA  în vederea transmiterii lor către autorităţile centrale responsabile cu aplicarea 
Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. 

Termen: permanent
Răspunde:  Ion Mihai-  primarul localităţii;

       Vlăsceanu Puiu – viceprimar

14. In jurul  corpurilor de apă (râuri, surse de apă potabilă, lacuri) din zona vulnerabila se vor crea benzi 
înierbate cu lăţimea de 5 m, pentru diminuarea scurgerilor de nitraţi către corpurile de apa de suprafaţa.

Fâşiile  (benzile)  de  protecţie vor  fi  stabilite  conform  art.  19   din  Programul  de  acţiune  pentru  zonele 
vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010, iar măsura 
va fi aplicabilă după stabilirea acestora. 

Fâşiile (benzile) de protecţie se vor efectua de către primăria localităţii pentru terenurile publice şi de către 
proprietari sau administratorii exploataţiilor cu mai mult de 8 UVM/exploataţie.

Termenul de executare al perdelelor şi alte aspecte tehnice se vor stabili după efectuarea activităţilor prevăzute 
la art. 19  din  Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei 
interministeriale nr. 21130/14.10.2010

Răspunde:  Ion Mihai-  primarul localităţii;
       Vlăsceanu Puiu – viceprimar

15. Pe terenurile cu pante cuprinse intre 5-8%  se vor amplasa culturi care acoperă terenul pe timpul iernii pe 
20%  din suprafaţa arabilă  a fermei iar la  baza pantelor  se vor realiza de benzi  înierbate.   Imediat  după aplicare, 
îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol.

Pe terenurile cu pante cuprinse între 8-12% se recomandă acoperirea cu culturi a terenului în timpul iernii pe 
25% din suprafaţa arabilă  sau neefectuarea arăturii  în toamna.  La baza pantelor se vor realiza benzi înierbate de 
minimum 5 m lăţime. Imediat după aplicare,  îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol.

Pe terenurile cu pante cuprinse intre 12-15% este obligatorie acoperirea cu culturi a terenului în timpul iernii la 
peste 30% din suprafaţa arabilă.  La baza pantelor se vor realiza benzi înierbate de minimum 10 m lăţime. Imediat după 
aplicare, îngrăşămintele organice vor fi incorporate in sol.

Pe terenurile cu pante mai mari de 15% se interzic culturile prăsitoare.  La baza pantelor se vor realiza benzi 
înierbate de minimum 10 m lăţime.  Imediat după aplicare,   îngrăşămintele organice vor fi incorporate in sol.

Termen: permanent
Răspunde:  Ion Mihai-  primarul localităţii;

       Vlăsceanu Puiu - viceprimar  

16. Terenurilor arabile afectate puternic de procesele de eroziune hidrica  (de suprafaţă şi adâncime) se vor 
împăduri.

Sursa financiara va fi asigurata de bugetul local.

Termen: permanent
Răspunde: Ion Mihai-  primarul localităţii;

       Dorobanţu Gilica – inspector

17. Pe  păşunile din zona vulnerabila a comunei, în suprafaţă de   49,5184 ha,  din care 43,0443 ha în 
tarlaua   157 şi 6,4741 ha în tarlaua 159/2, se vor acorda autorizaţii de păşunat calculat la nivel de maxim 4 
UVM/ha, care să nu conducă la depăşirea normei de 170 kg/ha/an,  după cum urmează.

18. Localitatea  Gheorghe Doja are reţea de apa potabila curenta.
In această situaţie se vor întreprinde masuri pentru realizarea sistemului de canalizare si epurare a apelor 



uzate.

Termen:    31,12,2011
Răspunde: Ion Mihai -  primarul localităţii;

        Proprietarii exploataţiilor agricole    

19.  La  sfârşitul  anului  agricol*  se  va  realiza   BILANŢUL DE  AZOT LA NIVELUL COMUNEI  şi 
exploataţiilor care fac obiectul planului de acţiune.

Bilanţul  azotului  se  va  realiza  împreună  cu  OSPA Ialomita,  pe  baza  datelor  înregistrate  la  primărie  şi 
exploataţii agricole..

Bilanţul  azotului,   definit  ca diferenţa intre cantitatea de azot  introdusa in sol  sub forma de îngrăşăminte 
organice si cea extrasa din sol prin producţia principala si secundara a culturilor agricole,  este conform anexei unitare 
de calcul pe care o deţine OSPA.

Calculul bilanţului de azot se efectuează la nivelul comunei, zonei critice şi exploataţiilor agricole.

*anul agricol pentru ZVN, este de la 19 decembrie (anul în curs) - 18 decembrie (anul viitor)19 decembrie (anul în curs) - 18 decembrie (anul viitor);;

Termen: permanent
Răspunde: Ion Mihai -  primarul localităţii;

        Proprietarii exploataţiilor agricole    

20. Planul local de acţiune va fi reactualizat ori de câte vor fi  înregistrate modificări privind efectivele de 
animale, suprafeţele de teren pe care se va aplica gunoiul de grajd sau price alte reziduuri organice cu potenţial de 
fertilizant pe terenuri agricole, alte modificări care impun masuri şi termene cuprinse în planul de local acţiune  pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi va fi  transmis la DA şi OSPA, pentru a fi reintegrate în 
baza naţională de date.

22. Planul local de acţiune va cuprinde următoarele situaţii:
- Registrul nutrienţilor la nivel de localitate;
- Presiunea nutrienţilor pe trupurile de păşune, calculată pentru 7 luni (perioada de păşunat) şi cca. 12 ore/zi 

păşunat pentru bovine şi 24 ore/zi paşunat şi stabulaţie (noaptea) pe păşune pentru speciile ovine-caprine. 
- Calculul echivalentului UVM pentru speciile de animale care se scot cel mai frecvent la păşunat;
- Situaţia exploataţiilor cu 8-100 UVM;
- Situaţia exploataţiilor cu peste 100 UVM; 

PRIMAR, 

NUME ŞI PRENUME ION MIHAI
SEMNATURA …………………....

TABEL PENTRU CALCULUL PRESIUNII LA NIVELUL LOCALITATII INDUSE DE GUNOIUL DE GRAJD



Registrul Nutrienţilor la nivel de LOCALITATE     
An:2011       
Judet:IALOMIŢA       
Comuna:GHEORGHE DOJA       
Primar:ION MIHAI       
Data:aprilie 2011       
PRODUCŢIA DE NUTRIENŢI ŞI TRANSFERUL ACESTORA (în kg N/an)   
       
A. Gospodării       

Categoria de animale Greutatea 
medie

Numărul 
de animale Coeficientu

l de N
Producţia 
de N  

Viţei  sugari 0-50  4 x 20   
Viţei (0.3–1 an) 50-250  7 x 35   
Bovine (1- 2 ani) 250-600  21 x 55   
Vaci de lapte >400  75 x 81   
Porci 98  21 x 13   
Porci la îngrăşat 68  580 x 11   
Porci la îngrăşat 90  290 x 15   
Scroafe gestante 125  21 x 10   
Scroafe cu purcei 170  5 x 38   
Vieri 160  2 x 13   
Oi/Capre 45  3588 x 7   
Păsări reproducţie 1.8  14950 x 0.36   
Păsări îngrăşat 0.9  1700 x 0.36   
Cai 450 201 x 45   
Total gospodării   1356    (A)
       
B. Complexe zootehnice şi alte ferme ce necesită autorizaţie de funcţionare   

Categoria de animale Greutatea 
medie

Numărul 
de animale Coeficientu

l de N
Producţia 
de N  

Viţei  sugari 0-50  x 20   
Viţei (0.3–1 an) 50-250  x 35   
Bovine (1- 2 ani) 250-600  x 55   
Vaci de lapte >400  36 x 81   
Porci 98  x 13   
Porci la îngrăşat 68  x 11   
Porci la îngrăşat 90  x 15   
Scroafe gestante 125  x 10   
Scroafe cu purcei 170  x 38   
Vieri 160  x 13   
Oi/Capre 45  x 7   
Păsări reproducţie 1.8  X 0.36   
Păsări îngrăşat 0.9  30290 X 0.36   
Cai 450  X 45   
Total ferme      (B)
       
C. Transferul nutrienţilor către şi dinspre comună     
     kg N  
Gunoi de grajd exportat către alte comune (N 
echivalent)*      (C)

Gunoi de grajd importat din alte comune (N 
echivalent)*      (D)

* aşa cum este raportat de fermele economice     
     kg N  
Producţia netă de nutrienţi în comună ( A + B - C + D):    (E)
       

   

data:aprilie


CALCULAREA PRESIUNII MEDII A NUTRIENŢILOR ÎN COMUNĂ
       
A. Suprafaţa comunei       
Suprafaţa totală a comunei   7396 Ha (F)   
Suprafaţa totală de teren agricol                      6233 Ha (G)   
Suprafaţa totală de teren arabil   5957 Ha (H)   
Suprafaţa totală a păşunilor     221 Ha (I)   
Suprafaţa zonei tampon   Ha (J)   
       
B. Presiunea medie a nutrienţilor din gunoiul de grajd (kg N/ha)   
Pe ha de teren (E/F)     kg N/ha  
Pe ha de teren agricol (E/G)     kg N/ha  
Pe ha de teren arabil (E/H)     kg N/ha  
Pe ha de zonă tampon (A/J)     kg N/ha  

 

COEFICIIENŢII PENTRU CALCULUL  ECHIVALENTULUI IN UNITĂŢI VITĂ MARE (UVM) A 
NUMĂRULUI DE ANIMALE DIN EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ

 
Specia Greutatea medie (kg) UVM Producţia anuală de nutrienţi (kg)
 (kg)  N P2O5 K2O
Viţei sugari 0-50 0.247 20 4 14
Viţei (0.3–1 an) 50-250 0,432 35 5 26
Bovine (1- 2 ani) 250-600 0,679 55 20 43
Vaci de lapte >400 1,000 81 15 54
Porci 98 0,160 13 4 8
Porci la îngrăşat 68 0,136 11 4 7
Porci la îngrăşat 90 0,185 15 5 10
Scroafe gestante 125 0,123 10 4 7
Scroafe cu purcei 170 0,469 38 13 25
Vieri 160 0,160 13 4 8
Oi 45 0,086 7 1 5
Păsări reproducţie 1,8 0,004 0,36 0,18 0,18
Păsări îngrăşat 0,9 0,004 0,36 0,07 0,1
Cai 450 0,556 45 8 28

BORDEROU 
CU EVIDENŢA ÎNGRĂŞĂMINTELOR ORGANICE DISTRIBUITE ÎN AFARA FERMEI, EXPLOATAŢIEI 



AGRICOLE, PROPRIETĂŢII

A. PRODUCĂTOR

Numele şi prenumele

Adresa 

Cantitatea de îngrăşământ livrată; 
tone

Tipul şi provenienţa 
îngrăşământului

Amestec bălegar bovine, porcine şi gunoi de pasăre

Data livrării

B. ACCEPTOR

Numele şi prenumele

Adresa 

Cantitatea de îngrăşământ livrată; 
tone

Cumpărătorul este informat despre zonele vulnerabile (ZVN) sau potenţial vulnerabile (ZPVN) la poluarea cu azot şi 
are cunoştinţele necesare cu privire la utilizarea îngrăşămintelor organice şi va respecta prevederile legislative cu privire 
la ZVN

Semnătura producător Semnătură persoanei care acceptă îngrăşământul 
organic



CALENDARUL DE INTERDICŢIE PENTRU ÎMPRĂŞTIEREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR










Stadiul 
ocupării 

terenurilor 
cu culturi În

gr
ăş

ăm
ân

t L   u   n   a

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 31 1 15 30 1 15 31
Soluri 
necultivate

G
M
L

Culturi 
înfiinţate 
toamna

G
M
L

Culturi 
înfiinţate 
primăvara

G
M
L

Culturi  de 
ierburi 
perene** 

G
M
L

**înfiinţate de peste 6 luni
G - gunoi de grajd
M – mraniţă
L – dejecţii lichide 

- perioadă interzisă pentru împrăştierea îngrăşămintelor



CALENDARUL ORIENTATIV CU PERIOADA DE PĂŞUNAT

Stadiul 
ocupării 

terenurilo
r cu 

culturi

L   u   n   a

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15
Ovine 

Bovine 

Cca 300 zile
Cca 150 zile

                Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează pentru legalitate                                
          Simoiu Stelian                                                                             Secretar,

                                                            Praf Monica

                                


