
                                ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în 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. 288 alin. (1) şi (2) şi art. 289 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,
              - prevederile pct. 224 şi pct. 239 din H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile  art. 5 alin. (1) şi art. 17 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 
cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive  nr.  1235 din 30.05.2011 a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. 1234 din 30.05.2011,
- procesul verbal nr. 1238 din 30.05.2011, 
- raportul  nr. 1236 din 30.05.2011 al  comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera 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 stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2012, după cum urmează:
    a) nivelurile  în sume fixe prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale, constituind anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
    b) cota de impozit asupra valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice este de 1,50 % din valoarea 
de inventar a clădirii;
    c) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă  se stabileşte  la  10% aplicat  la  valoarea de inventar  a  clădirii  inregistrată  în contabilitatea persoanelor 
juridice, excepţie făcând clădirile care au fost amortizate, potrivit legii, în cazul cărora  cota impozitului pe clădiri este 
cea prevăzută la lit. b);
    d)  cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate;
    e) majorarea anuală prevăzută la art.287 –Codul Fiscal, este 0.
              Art. 2 –   Se stabileşte acordarea unei bonificaţii de 10% in următoarele cazuri:
    a) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
31 martie a anului;
    b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 31 
martie a anului;
   c) pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe  mijlocul  de  transport,  datorat  pentru  întregul  an  de  către 
contribuabili, până la 31 martie a anului.

Art.3 – (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi  impozitul pe mijlocul de transport,  se plăteşte 
anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv;

(2) Pentru  impozitul  anual  pe  clădiri,  teren  şi  mijloace  de  transport, datorat  bugetului   local  de  către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv,  plata se face   integral până la  primul termen de 
plată.

Art. 4 – Nu se stabilesc alte scutiri sau alte facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale şi nu se aplică alte 
majorări, în afara celor stabilite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
          Art. 5 - Se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 
18/30.05.2002, respectiv zona A ,  aplicându-se  coeficientul de corecţie de 1,10, corespunzător rangului IV al comunei 
Gheorghe Doja pentru:

- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren intravilan altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii;
- impozitul pe teren extravilan;
- impozitul pe spectacole.

       Art.  6 -   (1)  Prezenta  hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa  în vederea  exercitării 
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  şi 
prin publicare  pe  site www.gheorghedojail.ro.
       Art. 7 – Primarul şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Gheorghe Doja vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Preşedinte,                                                                 Contrasemnează pentru legalitate 
                  Micu Valentin                                                     Secretar,

                                                                                            Praf Monica
Nr. 25
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 15.06.2011

http://www.gheorghedojail.ro/


Anexă  la H.C.L. nr. 25 din 15.06.2011

A. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
I. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea 

suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu 
valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    VALORILE IMPOZABILE                                       │
│      pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,         │
│                    în cazul persoanelor fizice                               │
│                                                                              │
│ Art. 251 alin. (3)                                                           │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│                                                   │   Valoarea impozabilă    │
│                                                   │      - lei/mp -          │
│                                                   ├─────────────┬────────────┤
│                                                   │Cu instalaţii│Fără        │
│         Tipul clădirii                            │de apă,      │instalaţii  │
│                                                   │canalizare,  │de apă,     │
│                                                   │electrice şi │canalizare, │
│                                                   │încălzire    │electrice   │
│                                                   │(condiţii    │sau         │
│                                                   │cumulative)  │încălzire   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  │             │            │
│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte     │             │            │
│materiale rezultate în urma unui tratament termic  │             │            │
│şi/sau chimic                                      │       806   │      478   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,          │             │            │
│din piatră naturală, din cărămidă nearsă,          │             │            │
│din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse │             │            │
│unui tratament termic şi/sau chimic                │       219   │      137   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu   │             │            │
│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice   │             │            │
│alte materiale rezultate în urma unui tratament    │             │            │
│termic şi/sau chimic                               │       137   │      123   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│             │            │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │             │            │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │             │            │
│tratament termic şi/sau chimic                     │        82   │       54   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma │75% din suma│
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│care s-ar    │care s-ar   │
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare     │aplica       │aplica      │
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D   │clădirii     │clădirii    │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma │50% din suma│
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol    │care s-ar    │care s-ar   │
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│aplica       │aplica      │
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de     │clădirii     │clădirii    │
│clădiri prevăzute la lit. A-D                      │             │            │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

B. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
I.În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută 
în următorul tabel:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan -                      │
│                    terenuri cu construcţii                                   │
│                                                                              │
│ Art. 258 alin. (2)                                                           │
├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Zona în cadrul     │ Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi │
│   localităţii       │                                                        │
│                     │                                             - lei/ha - │
      ZONA A RANGUL IV                       766
_______________________________________________________________________________

II.Impozitul/taxa  pe terenurile amplasate  în intravilan - orice altă categorie de 



folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Art. 258 alin. (4)    
Nr.
crt.

Categoria de folosinta
ZONA A
- lei/ha-

1 Teren arabil 24

2 Păşune 18

3 Fâneaţă 18

4 Vie 40

5 Livadă 46

6 Pădure sau  alt  teren  cu 
vegetaţie forestieră

24

7 Teren cu ape 13

III.Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 258 alin. (6)  
Nr.c
rt.

Categoria de folosinta Zona A -lei/ha-

1 Teren cu constructii 27
2 Arabil 43
3 Pasune 24
4 Faneata 24
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta 

la nr.crt. 5.1
48

5.1 Vie pana la intrarea pe rod x
6 Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr.crt.6.1
48

6.1 Livada pana la  intrarea pe rod X
7 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera, cu exceptia celui prevazut 
la nr. crt. 7.1

14

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani 
si padure cu rol de protectie

x

8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole

5

8.1 Teren cu amenajari piscicole 29
9 Drumuri si cai ferate x
10 Teren neproductiv x

C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
I. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport 
se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei 
grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │                                                            │lei/200 cmc │
│crt.│    Mijloace de transport cu tracţiune mecanică             │sau         │
│    │                                                            │fracţiune   │
│    │                                                            │din aceasta │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  1.│Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea│            │
│    │cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv                    │      8     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc       │            │
│    │şi 2.000 cmc inclusiv                                       │     18     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc       │            │
│    │şi 2.600 cmc inclusiv                                       │     72     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc       │            │
│    │şi 3.000 cmc inclusiv                                       │    144     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc    │    290     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  6.│Autobuze, autocare, microbuze                               │     24     │



├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  7.│Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă   │            │
│    │autorizată de până la 12 tone inclusiv                      │     30     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  8.│Tractoare înmatriculate                                     │     18     │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
II. 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   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
III. 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   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

IV. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport 

este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Art. 263 alin. (6)                                                          │
│  Remorci, semiremorci sau rulote                                             │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│             Masa totală maximă autorizată             │       Impozit        │
│                                                       │               - lei -│
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│a) Până la 1 tonă inclusiv                             │           8          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone             │          29          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             │          45          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│d) Peste 5 tone                                        │          55          │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

V. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal 
cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Art. 263 alin. (7)                                                           │
│ Mijloace de transport pe apă                                                 │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit   │                      │
│   şi uz personal                                      │          18          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri          │          48          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. Bărci cu motor                                      │         181          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. Nave de sport şi agrement*)                         │   Între 0 şi 964     │



├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│5. Scutere de apă                                      │         181          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│6. Remorchere şi împingătoare:                         │          x           │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  a) până la 500 CP inclusiv                           │         482          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv         │         783          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv       │       1.205          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  d) peste 4.000 CP                                    │       1.928          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune    │                      │
│   din acesta                                          │         157          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                 │          x           │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de      │                      │
│     tone inclusiv                                     │         157          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de     │                      │
│     tone şi până la 3.000 de tone inclusiv            │         241          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone│         422          │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

  D.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│  Art. 267 alin. (1)                                    │                     │
│  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism     │                     │
│  în mediul urban                                       │                     │
│                                                        │           - lei -   │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  a) până la 150 mp inclusiv                            │          2,5        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  b) între 151 şi 250 mp inclusiv                       │            3        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  c) între 251 şi 500 mp inclusiv                       │            4        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  d) între 501 şi 750 mp inclusiv                       │            5        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv                     │            6        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  f) peste 1.000 mp                                     │ 6 + 0,005 lei/mp    │
│                                                        │ pentru fiecare mp   │
│                                                        │   care depăşeşte    │
│                                                        │     1.000 mp        │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (4)                                      │ 7 lei pentru        │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje           │fiecare mp           │
│sau excavări                                            │afectat              │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (7)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire       │                     │
│pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,   │ 7 lei pentru        │
│situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi      │fiecare mp de        │
│pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, │suprafaţă ocupată    │
│a firmelor şi reclamelor                                │de construcţie       │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (11)                                     │                     │
│Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind         │                     │
│lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele       │ 11 lei   pentru     │
│publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie      │fiecare racord       │
│-7-   electrică, telefonie şi televiziune prin cablu    │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (12)                                     │                     │
│Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de      │           13 lei    │
│către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,   │                     │
│de către primari sau de structurile de specialitate din │                     │
│cadrul consiliului judeţean                             │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (13)                                     │                     │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură   │            8   lei  │
│stradală şi adresă                                      │                     │



├────────────────────────────────────┬───────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (1)                  │ 1. în mediul rural│           13   lei  │
│Taxa pentru eliberarea unei         │                   │                     │
│autorizaţii pentru desfăşurarea     ├───────────────────┼─────────────────────┤
│unei activităţi economice           │                   │                     │
│                                                        │                     │
├────────────────────────────────────┴───────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (2)                                      │            17  lei  │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare    │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (3)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe      │            28  lei  │
│planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,     │                     │
│deţinute de consiliile locale                           │                     │
│                                                        │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (4)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de producător     │           69   lei  │
│                                                        │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (5)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei    │        1.500  lei   │
│privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică │                     │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│       E. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate         │
├──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Art. 271 alin. (2)│Taxa pentru afişaj în scop de reclamă │-lei/mp sau         │
│                  │şi publicitate:                       │fracţiune de mp -   │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │a) în cazul unui afişaj situat în     │           28   lei │
│                  │locul în care persoana derulează o    │                    │
│                  │activitate economică                  │                    │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │b) în cazul oricărui alt panou,       │           20   lei │
│                  │afişaj sau structură de afişaj pentru │                    │
│                  │reclamă şi publicitate                │                    │
├──────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│                      F. Impozitul pe spectacole                              │
├──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Art. 275 alin. (2)│Manifestarea artistică sau activitatea│       - lei/mp/zi- │
│                  │distractivă:                          │                    │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │a) în cazul videotecilor              │           2        │
│                  │                                      │                    │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │b) în cazul discotecilor              │           3        │
│                  │                                      │                    │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┘

G. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
LEGEA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările 

şi completările ulterioare

Specificare   
-lei-

1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor 
si a oricaror inscrisuri din care se atesta 
un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor 
acte pentru care se plateste o alta taxa 
extrajudiciara de timbru mai mare

2

Eliberarea certificatelor de proprietate 
asupra animalelor, pe cap de animal:

x

- pentru animale sub 2 ani 2

- pentru animale peste 2 ani 2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii 
proprietăţii asupra animalelor, pe cap de 
animal, în bilete de proprietate:

x



- pentru animale sub 2 ani 2

- pentru animale peste 2 ani 4

Înregistrarea, la cerere, în actele de 
stare civila a schimbării numelui şi a 
sexului

13

Înregistrarea, la cerere, în actele de 
stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

Transcrierea, la cerere, în registrele de 
stare civilă romane, a actelor de stare 
civilă întocmite de autorităţile străine

2

Reconstituirea şi întocmirea ulterioara, la 
cerere, a actelor de stare civilă

2

Eliberarea altor certificate de stare 
civila în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate

2

                   Preşedinte,                                                                      Contrasemnează pentru legalitate 
                  Micu Valentin                                                     Secretar,

                                                                        Praf Monica



                                  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. 405 din 28.05.2011 a Consiliului de administraţie al Şcolii Generale Gheorghe Doja cu 

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

înregistrată sub nr.1309 din 08.06.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1308 din 08.06.2011;

- raportul nr. 1312 din 08.06.2011 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
   -  raportul  nr.  1310  din  08.06.2011  al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

-  raportul  nr.   1311 din  08.06.2011  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ , 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1  – Se aprobă decontarea sumei de   936  lei,  reprezentând cheltuieli  de transport pentru cadrele 

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

− 608 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);

− 157  lei- contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi pentru personalul didactic care 
efectuează deplasarea cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ;

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

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

                    Preşedinte,       Contrasemnează  pentru legalitate
  Micu Valentin                                                           Secretar,

                                                                                 Praf Monica        

Nr. 26
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 15.06.2011
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                                 R O M Â N I A 
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E 
privind  trecerea CĂMINULUI CULTURAL

din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în  domeniul  privat  al comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe perioada derulării  investiţiei 

„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judetul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  prevederile  art.  10  alin.  (2)  şi  (3)   al  Legii  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile  pct. 6 subpct. 6.1.2. din anexa la Ordinul  comun al M.D.R.T.  şi  M.C.P.N.  nr. 

1152 din 2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru  Programul Prioritar Naţional pentru 
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, 
precum  şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de  construcţie  a 
asezămintelor  culturale  de drept  public  din mediul  rural  şi  mic urban – Obiectivul  reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

Examinând: 
−expunerea de motive nr.  1334 din 14.06.2011  a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- nota de fundamentare  nr. 1333 din 14.06.2011, 
- raportul nr. 1335 din 14.06.2011 al comisiei juridice şi de disciplină; 
-  raportul  nr.  1336  din  14.06.2011  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul  art. 36,   alin. 2  lit. b),  alin. 4 lit. d) şi  alin. (9),   art. 45  alin. (3) 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 –   (1)  Se aprobă trecerea  CĂMINULUI CULTURAL  din domeniul  public   al 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,  pe  perioada derulării  investiţiei  „Reabilitare,  modernizare şi  dotare  aşezământ  cultural 
comuna Gheorghe  Doja”.

     (2) Elementele  de identificare ale  imobilului   susmenţionat sunt prevăzute în 
anexa ce face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 - Primarul comunei Gheorghe Doja, prin aparatul de specialitate, va face  demersurile 
necesare pentru actualizarea  inventarului  domeniului public şi privat al comunei, cu modificările 
din  prezenta hotărâre.

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

                   Preşedinte,           Contrasemnează pentru legalitate
     Micu Valentin                             Secretar,

                                                                                           Praf Monica 

Nr. 27
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi, 15.06.2011



           

   ANEXA la  H.C.L nr. 27 din 15.06.2011

Elemente de identificare

Nr.
crt.

Poz. 
din 

anexa 
nr. 29 

la H.G. 
nr. 

1353/
2001

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Valoarea de 
inventar

Anul 
dobândirii/ 

dării în 
folosinţă

Vecinătăţi Situaţia 
juridică 
actuală

Situaţia 
juridică 

propusă şi 
aprobată

1 8 Cămin 
Cultural 
comuna 
Gheorghe 
Doja

- Clădire: 603 
m.p. Suprafaţă 
construită; 13 
camere din 
cărămidă, 
învelită cu tablă, 
parter+1
- Teren aferent: 
2.500 m.p.

- 348.790 lei 
pentru clădire;

 -  127.550 lei 
pentru terenul 
aferent;

1963 N- Şcoala 
Generală;
E- Teren sport;
S- DJ 306 B;
V- Rădulescu 
Tiberiu.

Legea nr. 
213/1998;
domeniul 
public  al 
comunei 
Gheorghe 
Doja

domeniul 
privat al 
comunei 
Gheorghe 
Doja

 

     

                   Preşedinte,           Contrasemnează pentru legalitate
     Micu Valentin                             Secretar,

                                                                                           Praf Monica 



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

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

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judetul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (4) şi  art. 21 din  Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si 
judeţelor;

- prevederile art. 1 şi cele ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,  cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile  art. 2^1- art.2^3 din  Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;
-  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.  28 din 11.08.2010 privind aprobarea propunerii de  încadrare în 

categoria funcţională de drum judeţean a DC 51;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 55 din 07.09.2010 privind încadrarea în categoria funcţională a 

drumurilor judeţene a unor drumuri comunale;
-   prevederile Protocolului  de predare-preluare a drumului comunal DC 51 încadrat în  categoria funcţională a 

drumurilor judeţene DJ 306B;
- prevederile Hotărârii  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 27 din 15.06.2011  privind  trecerea 

Căminului  Cultural din domeniului  public al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  în  domeniului   privat   al 
comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe  perioada  derulării   investiţiei  „Reabilitare,  modernizare  şi  dotare 
aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”;

Examinând: 
-  nota de fundamentare nr. 1338 din 14.06.2011  a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul de specialitate  nr.1337 din 14.06.2011 ; 
- raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator autorizat ANEVAR nr. 

6776;
- raportul nr. 1339 din 14.06.2011 al comisiei juridice şi de disciplină; 
- raportul nr.  1340 din 14.06.2011 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul  art. 36  alin. (9),   art. 45  alin. (3), art. 115 alin. (1) lit.b) şi art. 122 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.  1  -  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  22  din  27.08.1999  privind 
inventarul  bunurilor ce aparţin  domeniului   public al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  se modifică şi se 
completează după cum urmează:
             a) la Secţiunea I -Bunuri imobile se modifică după cum urmează: 
1) la poziţia 1 „drum modernizat”  se abrogă;
2) la poziţia 2 „drum pietruit” se abrogă;
3) la poziţia 3 „drum din pământ”se abrogă;
4)la poziţia 4 „trotuare”se abrogă;
5)la poziţia 5 „platformă de gunoi”coloana 3, va avea următorul cuprins: S=7.700 m.p., vecini: la Nord-D.E, la Est-
D.E., la Sud-Trăscău Maria, la Vest-Trăscău Maria, m.d.Andrei Nicolae şi Spătărelu D. Gheorghe,  iar coloana 5 va 
avea următorul cuprins: 212.910 lei;
6)la poziţia 6 „cimitir”coloana 3, va avea următorul cuprins: S=26.618 m.p., vecini: la Nord-D.E., la Sud-D.E., la Est-
D.J. 306, la Vest-teren extravilan iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 908.770 lei;
7)la poziţia 7 „consiliul local”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=472 m.p., 20 camere din cărămidă, 
învelitoare din tablă zincată, vecini: la Nord-m.d.Frâncu Gheorghe, la Sud-DJ 306B, la Est-Simoiu Stelian, la Vest-
Miclea Ilie, teren aferent S=1.218,32m.p, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 380.780 lei pentru construcţie şi 
62.160 lei pentru teren aferent;
8)la poziţia 7A „magazie consiliu local”coloana 5 va avea următorul cuprins: 33.190 lei;
9)la poziţia 8 „cămin cultural” se abrogă;
10)la poziţia 9 ”grajd comunal”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire =154 m.p., 11 camere din cărămidă, 
învelitoare din plăci azbociment, vecini: la Nord-Soare Lavinia, la Sud-S.C. Estrella, la Est-Stroescu Viorel, la Vest-
D.S., teren aferent S=809,5 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 57.780 lei pentru clădire şi 37.430 lei pentru 
teren aferent;
11)la poziţia 10 „Grădiniţa Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=561 m.p., 21 camere din 
cărămidă, învelitoare tablă tip Lindab, vecini: la Nord-DJ 306B, la Sud-Iuga Garofiţa, la Est-Stroescu Suzana, la Vest-
D.S., teren aferent S=2.451 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 554.340 lei pentru clădire şi 125.050 lei 



pentru 
teren aferent;
12)la poziţia 11 „Şcoala generală cu clasele I-IV nr.1”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=229,5 m.p.,4 
camere din cărămidă, învelitoare din ţiglă, vecini: la Nord-Şcoala generală nr.2, la Est-D.S., la Sud-Şcoala generală nr.4, 
la Vest-grup sanitar, teren aferent S=800 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 73.720 lei pentru clădire şi 
40.810 lei pentru teren aferent;
13)la poziţia 12 „Şcoala generală cu clasele I-IV nr.2”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=326 m.p., 5 
camere din cărămidă, învelitoare din ţiglă, vecini: la Nord-D.S., la Sud-Şcoala generala nr.1, la Est-D.S., la Vest-
Dulman Constantin, teren aferent S=730 m.p., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 94.230 lei pentru clădire şi 
37.240 lei pentru teren aferent;
14)la poziţia 13 „Şcoala generală cu clasele I-IV nr.3”coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=564,75m.p.,16 
camere din cărămidă, învelită cu tablă Lindab,vecini:la Nord-m.d Cruceru Ion,la Sud-D.E,la Est-Ene Nicolae,la Vest-
D.E,teren aferent S=2730,55 m.p, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:404.860 lei pentru clădire şi 139.310 lei 
pentru teren aferent;
15)la poziţia 14 „Şcoala generală cu clasele V-VIII nr. 4”coloana 3 va avea următorul cuprins:S clădire=525 m.p,15 
camere din cărămidă,învelită cu tablă Lindab,vecini: la Nord-Şcoala generală nr.1,la Sud-Cămin cultural şi teren sport,la 
Est-D.S, la Vest-Plăişanu Dumitru,teren aferent S=8550 m.p, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:931.420 lei pentru 
clădire şi 436.210 lei pentru teren aferent;
16)la poziţia 15 „Dispensar uman Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins:S clădire=266,8 m.p, 24 
camere din cărămidă,învelită cu tablă,vecini:la Nord-DJ 306B,la Sud-Spătărelu Paul,la Est- m.d.Pietriş Nicolae,la Vest-
Spătărelu Gelu,teren aferent S=1425 m.p,iar coloana 5 va avea următorul cuprins:421.440 lei pentru clădire şi 72.700 
lei pentru teren aferent;
17)la pozitia 16 „Salon de nunti Gheorghe Doja”coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clubul tineretului”,coloana 3 
va avea următorul cuprins:S clădire=495m.p.,3 camere din cărămidă,învelită cu tablă, vecini:la Nord- Chitic Elena,la 
Sud- brutăria comunei Gheorghe Doja,la Est-Gogoţ Denisi şi Chitic Elena,la Vest-D.S.,teren aferent S=495 m.p,iar 
coloana 5 va avea următorul cuprins:392.040 lei pentru clădire şi 25.250 lei pentru teren aferent;
18)la pozitia 17 „Monumentul eroilor”coloana 3 va avea următorul cuprins:Sconstructie=1 m.p,din piatră,vecini:la 
Nord- Cămin cultural,la Sud-DJ 306B,la Vest-domeniul public al comunei Gheorghe Doja, E- domeniul public al 
comunei Gheorghe Doja,teren aferent S=4 m.p.,iar coloana 5 va avea următorul cuprins:20.559,42 lei pentru 
construcţie,iar pentru teren aferent 200 lei;
19)la poziţia 18 „Berărie”coloana 3 va avea următorul cuprins:S clădire=353,7 m.p,11 camere din cărămidă,învelită cu 
ţiglă,tablă şi plăci,vecini:la Nord- DJ 306B,la Sud- teren sport,la Est-teren sport,la Vest-m.d.Moşoiu Nicolae,teren 
aferent S=2.267,8 m.p.,iar coloana 5 va avea următorul cuprins:334.260 lei pentru construcţie şi 115.700 lei pentru teren 
aferent;
20)la poziţia 19 „Teren sport Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins:S=7.303 m.p.vecini: la Nord-DJ 
306B, la Sud-domeniul public al comunei Gheorghe Doja, la Est m.d. Moşoiu Nicolae, la Vest-canal,iar coloana 5 va 
avea următorul cuprins: 151.360lei;
21)la pozitia 20 „Canal”coloana 3 va avea următorul cuprins:S=234 m.p.,vecini: la Nord-DJ 306B, la Sud- domeniul 
public al comunei Gheorghe Doja, la Est-domeniul public al comunei Gheorghe Doja,la Vest-teren sport,iar coloana 5 
va avea următorul cuprins:10.170 lei;
22)la poziţia 21 „Staţie autobuz nr.1 Gheorghe Doja”coloana 3 va avea următorul cuprins:clădire S=6mp cărămidă 
din sticlă,învelită cu ţiglă,vecini la Nord- DJ 306B,Sud-Lazăr Garofiţa,Est-domeniul public al comunei Gheorghe 
Doja,Vest- DE, coloana 5 va avea următorul cuprins:3.290 lei;
23) la pozitia 22 „Staţie autobuz nr.2 Gheorghe Doja” coloana 3 va avea următorul cuprins:clădire S= 6mp,cărămidă 
din sticlă, învelită cu tablă ondulată,vecini Nord- md Cursaru Nicolae, Sud- DJ 306B, Est-domeniul public al comunei 
Gheorghe Doja, Vest- DS,coloana 5 va avea următorul cuprins: 2.980 lei;
b) la Secţiunea II –Bunuri mobile, poziţia 1 „cărţi bibliotecă comunală” se abrogă.

Art.2  -  După poziţia  22 „Staţie  autobuz nr.2 Gheorghe Doja” de la  Secţiunea I-  Bunuri  imobile  se 
introduc  124 poziţii  noi,  de la poziţia nr.  23 până la poziţia nr.  146, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta, numerotarea completărilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre,  începând cu  poziţia 23.

Art.  3 -  Primarul comunei Gheorghe Doja va face  demersurile necesare pentru promovarea unui proiect de 
hotărâre  de  guvern  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  1353 din  27  decembrie  2001  privind  atestarea 
domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa pentru a 
opera inventarul domeniului public aşa cum este actualizat prin prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se abrogă  Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 44 din 08.10.2009 şi Hotărârea 
Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 24 din 16.05.2011 privind reactualizarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului  public  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art. 5  – Inventarul bunurilor din domeniul public se constituie anexă la Statutul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul  Ialomiţa. 

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

     Micu Valentin                                          Secretar,
                                                                                                          Praf Monica 

Nr.28
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 15.06.2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                                                                                                                                       Anexă la  Hotărârea Consiliului Local nr.   28 din 15.06.2011

C O M P LE T A R E
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

Nr. 
crt.

Codul
de clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau după 

caz, al dării 
în folosinţă

Valoare de 
inventar (lei)

Situaţia juridică 
actuală Denumire 
act proprietate sau 

alte acte 
doveditoare

    0          1          2                         3         4         5         6
23 1.6.1 Vila Poiana Ţapului

Teren aferent

Clădire 214,24 mp,14 camere din 
cărămidă,învelită cu tablă zincată,vecini: Nord-
Aron Gheorghe, Sud-strada Păltiniş,  Est-zona 
CFR şi Neagoe Grigore,  Vest-Dumitrescu 
Marian.
Suprafaţa=1044,59mp

1964 107.290,00

114.910,00

Legea nr. 213/1998

24 1.1.1.1 Brutărie

Teren aferent

Clădire 371 mp, 21 camere din cărămidă şi 
b.c.a,acoperiş tip terasă şi şarpantă lemn cu 
învelitoare din tablă zincată ondulată,vecini: 
Nord-Clubul Tineretului,Sud- DJ 306B, Est-
Gogoţ Denisi,Vest-Ds

Suprafaţa=288,76 mp

1968 200.320,00

  14.730,00

Legea nr. 213/1998

25 1.6.1 Casa specialistului 
nr. 1

Teren aferent              

Clădire 84 mp,4 camere ,din cărămidă, acoperită 
cu tablă,vecini:Nord-Bălan Elena,Sud-Dragosin 
Aurel,Est-domeniu privat al comunei Gheorghe 
Doja,Vest-Ds

Suprafaţa=800mp

1975 37.510,00

36.990,00

Legea nr.213/1998

26 1.6.1 Casa specialistului 
nr.2

Teren aferent

Clădire 168 mp,8 camere din cărămidă, 
acoperită cu tablă,vecini: Nord-Dragosin 
Aurel,Sud-Corcodel Constantin.,Est-domeniu 
privat al comunei Gheorghe Doja, Vest-Ds.
Suprafaţa=1500 mp

1975 75.010,00

69.350,00

Legea nr.213/1998

27 1.6.1 Apartament la bloc

Teren aferent

Clădire parter+unu etaj, S=50 mp,7 camere din 
cărămidă, învelită cu tablă zincată,vecini:Nord-
Andrei Victoria,Sud-DJ 306B,Est-Smarandache 
Siţa, Vest-Milea Radu

Suprafaţa=249mp

1978 28.010,00

12.700,00

Legea nr.213/1998

28 1.5.3 Magazie lemn Construcţie din lemn învelită cu plăci 
azbociment S= 20,75 mp,h=2m

1963   1.220,00 Legea nr.213/1998

29 1.6.1.1 W.C Şcoala generală 
nr.4

Construit din cărămidă,acoperit cu tablă 
Lindab,8 camere,suprafaţă=63mp

1965-2008 26.370,00 Legea 
învăţământului nr. 
84/1995

30 1.6.1.1 W.C Şcoala generală 
nr.3

Construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă, 
suprafaţa=60mp

1964   6.280,00 Legea 
învăţământului nr. 
84/1995

31 1.6.1.1 W.C Grădiniţă Zidărie din cărămidă,învelitoare din ţiglă,şase 
compartimente, S=19,06 mp,h=2,2 m

1963   3.220,00 Legea 
învăţământului nr. 
84/1995

32 1.6.1.1 W.C Consiliul  local Construcţie din pereţi portanţi, zidărie cărămidă 
S=4,9mp,învelitoare din plăci azbociment

1972    1.710,00 Legea nr.213/1998

33 1.6.1.1 W.C Clubul 
tineretului

Construcţie din zidărie de cărămidă,învelitoare 
tip terasă izolată termic şi hidrofug,două 
compartimente,fosă vidanjabilă, S= 8,64 mp.

1968    1.840,00 Legea nr.213/1998

34 1.6.3.2 Gard şcoală nr..1,2,4 Construit din dale beton ,225 m.l 1971   9.780,00 Legea 
învăţământului nr. 
84/1995

35 1.6.3.2 Gard cămin  cultural Construit din dale beton,100 m.l 1971   4.340,00 Legea nr.213/1998

36 1.6.3.2 Gărduţ  ornamental Construit din şipci si rigle de lemn fixate pe 
stâlpi din ţeavă metalică ,h = 1m, L= 30 m

1990   1.120,00 Legea nr.213/1998

37 1.6.3.2 Gard şcoală nr.3 Construit din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din 
lemn şi beton,214 m.l, h=1,5 m

1964   25.720,00 Legea 
învăţământului nr. 
84/1995

38 1.6.3.2 Gard grădiniţă Construit din dale de beton armat, 104 m.l, 
h=1,5 m

1963    5.630,00 Legea 
învăţământului nr. 
84/1995

39 1.6.3.2 Gard grajd comunal Împrejmuire din lemn L= 15 m,h=1,5m 1989       560,00 Legea nr.213/1998
40 1.6.3.2 Împrejmuire teren 

sport
Executat din panouri plasă bordurată,352 m.l, 
stâlpi din ţeavă metalică de 2 ţoli

2008  88.090,00 Legea nr.213/1998

41 Alimentare cu apă Formată din: HCL 
nr.28/22.07.2009

1.8.1 Puţ forat nr. 1 Puţ forat, h= 140m, cabină semiîngropată din 
zidărie de cărămidă,pardoseală şi capac din 
beton

2007 114.728,00 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.6.3.2 Împrejmuire puţ forat 
nr.1

Împrejmuire din plasă de sârmă bordurată L= 
50m, h= 1,5m

2007    9.780,00 HCL 
nr.28/22.07.2009



1.8.1 Puţ forat nr.2 Puţ forat, h= 140m, cabină semiîngropată din 
zidărie de cărămidă,pardoseală şi capac din 
beton

2007 114.728,00 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.6.3.2 Împrejmuire puţ forat 
nr.2

Împrejmuire din plasă de sârmă bordurată L= 
50m, h= 1,5m

2007    9.780,00 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.8.1 Puţ forat nr.3 Puţ forat, h= 50m, cabină semiîngropată din 
zidărie de cărămidă,pardosea şi capac din beton

2007   83.000,00 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.6.3.2 Împrejmuire 
alimentare cu apa

Împrejmuire din plasă de sîrmă bordurată L= 
205m, h= 1,5m

2007   40.100,00 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.7.1.3 Reţele electrice 
exterioare de incintă

Reţele electrice subterane de alimentare cu 
energie electrică

2008 199.643,63 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.8.13 Rezervor şi staţie 
pompe

Format din trei bazine din fibră sticlă V= 
100.000  l/buc,semiîngropate,construcţie 
semiîngropată din zidărie de înlocuitori de 
cărămidă,h= 4m,tâmplărie metalică, acoperiş tip 
şarpantă lemn şi învelitoare cu tablă Lindab, 
Sc=33mp

2009 176.018,65 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.8.6 Conductă de aducţiune 
de la puţuri

Conductă PE,diametru =180 mm, L= 400m 2009     6.957,06 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.8.6 Reţea de distribuţie 
apă

Conductă PE,diametru = 100 mm, L= 1.850m şi 
diametru de 75 mm ,L= 14.575m

2009 893.325,04 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.8.11 Fosă septică 2009   18.920,91 HCL 
nr.28/22.07.2009

1.3.7.3 Alei carosabile de 
acces şi platforme

Alei pietruite,mărginite de borduri din beton şi 
pavate cu piatră spartă

2009 93.638,89 HCL 
nr.28/22.07.2009

42 1.3.7.1 Drum stradal 1 De la fostul SMA până la movila Îndoitu
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=8m(4mst+4mdr) 
S=13.656mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.111.520,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

43 1.3.7.1 Drum stradal 2 De la Ciuşcoiu Victor până la Drăghici Maria
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=10m(5mst+5mdr) 
S=17.070mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.258.480,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

44 1.3.7.1 Drum stradal 3 De la Lungu Gheorghe până la Simion Pompiliu
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=8m(4mst+4mdr)
S=13.656mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.111.520,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

45 1.3.7.1 Drum stradal 4 De la Başa Mihaela până la Mihalcea Vica
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=8m(4mst+4mdr)
S=13.656mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.111.520,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

46 1.3.7.1 Drum stradal 5 De la Başa Gabriela până la Praf Dumitru
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=10m(5mst+5mdr)
S=17.070mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.258.480,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

47 1.3.7.1 Drum stradal 6 De la Nechita Mihai până la Spătărelu Filofteia
Drum pietruit L=1.715m,l= 4m,S= 6.860mp
Zonă siguranţă L=1.715m,l=8m(4mst+4mdr)
S=13.720mp
Trotuar beton L=1.590m,l=0,81m,S=1.288mp

1990-2009 1.074.070,00 Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

48 1.3.7.1 Drum stradal 7 De la Tudose Ion până la md.Mureşanu Steliana
Drum pietruit L=521m,l= 4m,S= 2.084mp
Zonă siguranţă L=1.486m,l=10m(5mst+5mdr)
S=14.860mp
Trotuar beton L=636m,l=0,81m,S=509mp

1990-2009 793.510,00 Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

49 1.3.7.1 Drum stradal 8 De la Mihăilă Marian până la Bogdan Dorian 
Drum pietruit L=1.184m,l= 4m,S= 4.736mp
Zonă siguranţă L=1.184m,l=8m(4mst+4mdr)
S=9.472mp
Trotuar beton L=984m,l=0,81m,S=787mp

1990-2009 735.470,00 Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

50 1.3.7.1 Drum stradal 9 De la Dumitraşcu Gheorghe până la Dragnea 
Eleonora
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=8m(4mst+4mdr)
S=13.656mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.111.520,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

51 1.3.7.1 Drum stradal 10 De la Văsîi Georgeta până la Micu Teofil
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=8m(4mst+4mdr)
S=13.656mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.111.520,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

52 1.3.7.1 Drum stradal 11 De la Simion Gheorghe până la Copelea Ciprian
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.707m,l=8m(4mst+4mdr)
S=13.656mp
Trotuar beton L=1.835m,l=0,81m,S=1.486mp

1990-2009
1.111.520,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

53 1.3.7.1 Drum stradal 12 De la Brezeanu Maria până la Niţu Dobriţa
Drum pietruit L=1.835m,l= 4m,S= 7.340mp
Zonă siguranţă L=1.835m,l=8m(4mst+4mdr)

1990-2009
1.143.650,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată



S=14.680mp
Trotuar beton L=1.605m,l=0,81m,S=1.284mp

54 1.3.7.1 Drum stradal 13 De la Florea Vasile până la Creţu Gheorghe
Drum pietruit L=200m,l= 4m,S= 800mp
Zonă siguranţă L=200m,l=8m(4mst+4mdr)
S=1.600mp

1990-2009
116.370,00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

55 1.3.7.1 Drum stradal 14 De la DJ 306B până la Trăscău Viorel 
Drum pietruit L=650m,l= 4m,S= 2.600mp
Drum pământ L=625m,l=4m, S=2.500mp

1990-2009 261.970,00 Legea nr.213/1998

56
1.3.7.2

Drum exploataţie 
agricolă D.E. 57 

De la ieşire SA PROD AGRO până la Drumul 
dealului HC8
Drum asfaltat L=5.740m,l=5m,S=28.700mp

 1972

9.465.280.00

Legea nr.213/1998
OG nr.43/1997
republicată

57
1.3.7.1

Drum exploataţie 
agricolă 
D.E.13/DC51

De la colţ Fermă(DJ 36) până la hotar Miloşeşti
Drum pământ L=5.667m,l=8m,S=45.336m.p.

 1972
1.951.580.00

Legea nr.213/1998

58 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=740 m,l= 4.m, S= 2960m.p. 
număr parcelă 1/1

1991      51.918,00 Legea nr.213/1998

59 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=750 m,l= 4.m, S= 3000m.p. 
număr parcelă 1/10

1991 52.620,00 Legea nr.213/1998

60 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1.210 m,l= 4.m, S= 4840m.p. 
număr parcelă 1/13

1991 84.894,00 Legea nr.213/1998

61 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=500 m,l= 4.m, S= 2000m.p. 
număr parcelă 1/6

1991 35.080,00 Legea nr.213/1998

62 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1720 m,l= 4.m,S=6800m.p. 
număr parcelă 1/12

1991 119.272,00 Legea nr.213/1998

63 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=7200 m,l= 4.m, S= 28800m.p. 
număr parcelă 5

1991 505.152,00 Legea nr.213/1998

64 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=608 m,l= 4.m, S= 2432m.p. 
număr parcelă 6/5

1991 42.657,00 Legea nr.213/1998

65 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=286 m,l= 4.m, S= 1144m.p. 
număr parcelă 10/3

1991 20.066,00 Legea nr.213/1998

66 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1443 m,l= 4.m, S= 5772m.p. 
număr parcelă 11

1991 101.241,00 Legea nr.213/1998

67 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1494 m,l= 4.m, S= 5976m.p. 
număr parcelă 12/1

1991 104.819,00 Legea nr.213/1998

68 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=623 m,l= 4.m, S= 2492m.p. 
număr parcelă 16/1

1991 43.710,00 Legea nr.213/1998

69 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1635 m,l= 4.m, S= 6540m.p. 
număr parcelă 18

1991 114.712,00 Legea nr.213/1998

70 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=853 m,l= 4.m, S= 3412m.p. 
număr parcelă 18/1

1991 59.846,00 Legea nr.213/1998

71 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=350 m,l= 4.m, S= 1400m.p. 
număr parcelă 19/1

1991 24.556,00 Legea nr.213/1998

72 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=2580 m,l= 4.m, S= 10320m.p. 
număr parcelă 20/1

1991 181.013,00 Legea nr.213/1998

73 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1639 m,l= 4.m, S= 6556m.p. 
număr parcelă 20

1991 114.992,00 Legea nr.213/1998

74 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1578 m,l= 4.m, S= 6312m.p. 
număr parcelă 21

1991 110.712,00 Legea nr.213/1998

75 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=600 m,l= 4.m, S= 2400m.p. 
număr parcelă 14/1

1991 42.096,00 Legea nr.213/1998

76 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=625 m,l= 4.m, S= 2500m.p. 
număr parcelă 24/2

1991 43.850,00 Legea nr.213/1998

77 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=602 m,l= 4.m, S= 2408m.p. 
număr parcelă 24/4

1991 42.236,00 Legea nr.213/1998

78 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=355 m,l= 4.m, S= 1420m.p. 
număr parcelă 24/6

1991 24.907,00 Legea nr.213/1998

79 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1228 m,l= 4.m, S= 4912m.p. 
număr parcelă 24/9

1991 86.156,00 Legea nr.213/1998

80 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1454 m,l= 4.m, S= 5816m.p. 
număr parcelă 25/2

1991 102.013,00 Legea nr.213/1998

81 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1458 m,l= 4.m, S= 5832m.p. 
număr parcelă 25/4

1991 102.293,00 Legea nr.213/1998

82 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1473 m,l= 4.m, S= 5892m.p. 
număr parcelă 25/6

1991 103.346,00 Legea nr.213/1998

83 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=349 m,l= 4.m, S= 1396m.p. 
număr parcelă 24/11

1991 24.486,00 Legea nr.213/1998

84 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1472 m,l= 4.m, S= 5888m.p. 
număr parcelă 29

1991 103.276,00 Legea nr.213/1998

85 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=257 m,l= 4.m, S= 1028m.p. 
număr parcelă 30/2

1991 18.031,00 Legea nr.213/1998

86 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1215 m,l= 4.m, S= 4860m.p. 
număr parcelă 33/2

1991 85.244,00 Legea nr.213/1998

87 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1325 m,l= 4.m, S= 5300m.p. 
număr parcelă 34

1991 92.962,00 Legea nr.213/1998

88 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=607 m,l= 4.m, S= 2428m.p. 
număr parcelă 39/2

1991 42.587,00 Legea nr.213/1998

89 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=320 m,l= 4.m, S= 1280m.p. 
număr parcelă 41/2

1991 22.451,00 Legea nr.213/1998

90 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1800 m,l= 4.m, S= 7200m.p. 
număr parcelă 45/2

1991 126.288,00 Legea nr.213/1998

91 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=2250 m,l= 4.m, S= 9000m.p. 
număr parcelă 50/4

1991 157.860,00 Legea nr.213/1998

92 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=680 m,l= 4.m, S= 2720m.p. 
număr parcelă 50/2

1991 47.709,00 Legea nr.213/1998



93 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1320m,l= 4.m, S= 5260m.p. 
număr parcelă 53/2

1991 92.260,00 Legea nr.213/1998

94 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1640 m,l= 4.m, S= 6560m.p. 
număr parcelă 55/2

1991 115.062,00 Legea nr.213/1998

95 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1650 m,l= 4.m, S=6600m.p. 
număr parcelă 55/4

1991 115.764,00 Legea nr.213/1998

96 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1572 m,l= 4.m, S= 6288m.p. 
număr parcelă 58/2

1991 110.292,00 Legea nr.213/1998

97 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=2374 m,l= 4.m, S= 9496m.p. 
număr parcelă 58/4

1991 166.560,00 Legea nr.213/1998

98 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1619 m,l= 4.m, S= 6476m.p. 
număr parcelă 60

1991 113.589,00 Legea nr.213/1998

99 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1610 m,l= 4.m, S= 6440m.p. 
număr parcelă 61/3

1991 112.958,00 Legea nr.213/1998

100 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1947 m,l= 4.m, S= 7788m.p. 
număr parcelă 61/5

1991 136.602,00 Legea nr.213/1998

101 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=5740 m,l= 5m, S=28700m.p. 
număr parcelă 57

1991 503.398,00 Legea nr.213/1998

102 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=320 m,l= 4.m, S= 5280m.p. 
număr parcelă 53/4

1991 92.611,00 Legea nr.213/1998

103 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=615 m,l= 4.m, S= 2460m.p. 
număr parcelă 8/3

1991 43.148,00 Legea nr.213/1998

104 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=320 m,l= 4.m, S= 1280m.p. 
număr parcelă 41/3

1991 22.451,00 Legea nr.213/1998

105 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1610 m,l= 4.m, S= 6440m.p. 
număr parcelă 62

1991 112.958,00 Legea nr.213/1998

106 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1574 m,l= 4.m, S= 6296m.p. 
număr parcelă 63

1991 110.432,00 Legea nr.213/1998

107 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1610 m,l= 4.m, S= 6440m.p. 
număr parcelă 64/2

1991 112.958,00 Legea nr.213/1998

108 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1080 m,l= 4.m,S=4320m.p. 
număr parcelă 67/3

1991 75.773,00 Legea nr.213/1998

109 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=678 m,l= 4.m, S= 2712m.p. 
număr parcelă 68/2

1991 47.568,00 Legea nr.213/1998

110 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=600 m,l= 4.m, S= 2400m.p. 
număr parcelă 76

1991 42.096,00 Legea nr.213/1998

111 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1797 m,l= 4.m, S= 7188m.p. 
număr parcelă 78

1991 126.078,00 Legea nr.213/1998

112 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=318 m,l= 4.m, S= 1272m.p. 
număr parcelă 82/2

1991 22.311,00 Legea nr.213/1998

113 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=355 m,l= 4.m, S= 1420m.p. 
număr parcelă 82/3

1991 24.907,00 Legea nr.213/1998

114 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1200 m,l= 4.m, S= 4800m.p. 
număr parcelă 97/2

1991 84.192,00 Legea nr.213/1998

115 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=600 m,l= 4.m, S= 2400m.p. 
număr parcelă 96/5

1991 42.096,00 Legea nr.213/1998

116 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=600 m,l= 4.m, S= 2400m.p. 
număr parcelă 96/6

1991 42.096,00 Legea nr.213/1998

117 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=700 m,l= 4.m, S= 2800m.p. 
număr parcelă 96/7

1991 49.112,00 Legea nr.213/1998

118 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=690 m,l= 4.m, S= 2760m.p. 
număr parcelă 97/3

1991 48.410,00 Legea nr.213/1998

119 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1488 m,l= 4.m, S= 5952m.p. 
număr parcelă 103/2

1991 104.398,00 Legea nr.213/1998

120 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1451 m,l= 4.m, S= 5804m.p. 
număr parcelă 103/4

1991 101.802,00 Legea nr.213/1998

121 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=198 m,l= 4.m, S= 792m.p. 
număr parcelă 104

1991 13.892,00 Legea nr.213/1998

122 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1468 m,l= 4.m, S= 5872m.p. 
număr parcelă 111

1991 102.995,00 Legea nr.213/1998

123 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1090 m,l= 4.m, S= 4360m.p. 
număr parcelă 68/3

1991 76.474,00 Legea nr.213/1998

124 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=3500 m,l= 4.m,S=14000m.p. 
număr parcelă 112/2

1991 245.560,00 Legea nr.213/1998

125 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=500 m,l= 4.m, S= 2000m.p. 
număr parcelă 119/1

1991 35.080,00 Legea nr.213/1998

126 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=329 m,l= 4.m, S= 1316m.p. 
număr parcelă 121

1991 23.083,00 Legea nr.213/1998

127 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=500 m,l= 4.m, S= 2000m.p. 
număr parcelă 129

1991 35.080,00 Legea nr.213/1998

128 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1967 m,l= 4.m, S= 7868m.p. 
număr parcelă 112/6

1991 138.005,00 Legea nr.213/1998

129 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=655 m,l= 4.m, S= 2620m.p. 
număr parcelă 117

1991 45.955,00 Legea nr.213/1998

130 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=300 m,l= 4.m, S= 1200m.p. 
număr parcelă 130/2

1991 21.048,00 Legea nr.213/1998

131 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=245 m,l= 4.m, S= 980m.p. 
număr parcelă 138/1

1991 17.189,00 Legea nr.213/1998

132 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=500 m,l= 4.m, S= 2000m.p. 
număr parcelă 146/1

1991 35.080,00 Legea nr.213/1998

133 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=525 m,l= 4.m, S= 2100m.p. 
număr parcelă 146/3

1991 36.834,00 Legea nr.213/1998

134 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=500 m,l= 4.m, S= 2000m.p. 
număr parcelă 146/4

1991 35.080,00 Legea nr.213/1998

135 1.3.7.1 Drum exploataţie Drum pământ L=410 m,l= 4.m, S= 1640m.p. 1991 28.766,00 Legea nr.213/1998



agricolă număr parcelă 146/6
136 1.3.7.1 Drum exploataţie 

agricolă
Drum pământ L=1371 m,l= 4.m, S= 5484m.p. 
număr parcelă 146/7

1991 96.189,00 Legea nr.213/1998

137 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1880 m,l= 4.m, S= 7520m.p. 
număr parcelă 146/10

1991 131.901,00 Legea nr.213/1998

138 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1880 m,l= 4.m, S= 7520m.p. 
număr parcelă 146/12

1991 131.901,00 Legea nr.213/1998

139 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1866 m,l= 4.m, S= 7464m.p. 
număr parcelă 146/14

1991 130.919,00 Legea nr.213/1998

140 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1838 m,l= 4.m, S= 7352m.p. 
număr parcelă 146/16

1991 128.954,00 Legea nr.213/1998

141 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=706 m,l= 4.m, S= 2824m.p. 
număr parcelă 156

1991 49.533,00 Legea nr.213/1998

142 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1300 m,l= 4.m, S= 5200m.p. 
număr parcelă 165

1991 91.208,00 Legea nr.213/1998

143 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=600 m,l= 4.m, S= 2400m.p. 
număr parcelă 331

1991 42.096,00 Legea nr.213/1998

144 1.3.7.1 Drum exploataţie 
agricolă

Drum pământ L=1764 m,l= 4.m, S= 7056m.p. 
număr parcelă 158

1991 123.762,00 Legea nr.213/1998

145 Vale comunală N-DS ,E- Roşu Filofteia,DS şi Năstăsescu 
Constantin,S-DJ 306B şi Năstăsescu 
Constantin,V- md Mihăilă Constantin,DSşi 
Biserica Ortodoxă S=27257m.p.
Tarlaua 586/1,tarlaua 586/2 şi tarlaua 586/3

2009
  347.652,00

Legea nr.213/1998

146 Vale comunală N-DJ 306B şi teren sport,E-Iordache 
Victor,DS,S-DS(dig pod),V-DS,Renţea 
Gheorghe,Renţea Vasile,Salaoru Cornel,Neagu 
Iulian,md.Moşoiu Nicolae,S=32.282m.p.
Tarlaua 586/4

2009
 411.750,00

Legea nr.213/1998

           
                                    Preşedinte,                     Contrasemnează pentru legalitate

     Micu Valentin                                          Secretar,
                                                                                                        Praf Monica 



                                 ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA

HOTĂRÂRE

privind necesitatea,  oportunitatea şi aprobarea  investiţiei  „Reabilitare, modernizare infrastructură 
culturală şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe Doja” în cadrul PROGRAMULUI 

PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE 
CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI 
PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR 
DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL 

RURAL ŞI MIC URBAN – OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII CULTURALE DIN MEDIUL RURAL

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

II. prevederile  pct. 6 subpct. 6.1.4. din anexa la Ordinul  comun al M.D.R.T.  şi  M.C.P.N.  nr. 
1152 din 2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru  Programul Prioritar Naţional pentru 
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, 
precum  şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de  construcţie  a 
asezămintelor  culturale  de drept  public  din mediul  rural  şi  mic urban – Obiectivul  reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

III. prevederile   H.G.  nr.  28/  2008 privind  aprobarea  conţinutului  –  cadru  al  documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând:
IV. expunerea  de  motive  nr.  1342 din  14.06.2011  a  Primarului  Comunei  Gh  Doja  privind 

necesitatea,   oportunitatea  şi  aprobarea   investiţiei   „Reabilitare,  modernizare  infrastructură 
culturală şi dotare aşezământ cultural din comuna Gheorghe Doja”  în cadrul Programului Prioritar 
Naţional  pentru  construirea  de  sedii  pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există 
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de 
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul 
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural, precum şi a cheltuielilor legate 
de acesta;

V. raportul  de  specialitate  nr.  1341  din  14.06.2011  privind  necesitatea,  oportunitatea   şi 
aprobarea investiţiei  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ cultural 
comuna  Gh  Doja”  în  cadrul  Programului  Prioritar  Naţional  pentru  construirea  de  sedii  pentru 
aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale de drept public 
din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din 
mediul rural, precum şi a cheltuielilor legate de acesta;

- raportul nr. 1343 din 14.06.2011 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.   1344 din  14.06.2011  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.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 
lit.b)  din  Legea  nr.  215/  2001  a  administraţiei  publice  locale, republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1  -   Se  aprobă  necesitatea,  oportunitatea  şi  realizarea  investiţiei  „Reabilitare, 
modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja” al cărei 
dosar va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii 
pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există  asemenea  instituţii,  precum şi  pentru 
reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale de 



drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
culturale din mediul rural.

Art. 2 -  Se atestă faptul că investiţia „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural 
din comuna Gheorghe  Doja” face parte din Strategia de dezvoltare locală, aprobată prin HCL nr. 43 
din 08.10.2011.

Art. 3 - Se aprobă Planul de activitate pe următorii 3 ani de la darea în funcţiune – conform 
Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta. 

Art. 4 - Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii, timp  de minimum 15 ani.
Art. 5 -  Se aprobă asigurarea unei finanţări din resurse proprii sau atrase de minimum 30% 

din valoarea totală a proiectului.
Art. 6 - Se aprobă toate cheltuielile neeligibile ale proiectului „Reabilitare, modernizare şi 

dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe Doja”  precum şi costurile eligibile suplimentare faţă 
de suma maximă ce poate fi alocată prin Program din alte surse legal constituite.

Art. 7 -   Consiliul Local al comunei Gheorghe  Doja se obligă să suporte cheltuielile de 
mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a 
fost dată  în exploatare.

Art.  8 -  Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a domnului Ion Mihai, primar al 
comunei Gheorghe Doja, reprezentant legal al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, declaraţie 
prevăzută în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta.

Art. 9 -  Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

Art.  10 -  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.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei Gheorghe 
Doja.

    Preşedinte,
        MICU VALENTIN

               Contrasemnează pentru legalitate
       SECRETARUL COMUNEI,
               PRAF MONICA

Nr. 29
Adoptată la Gheorghe  Doja
Astăzi, 15.06.2011

http://www.sloboziail.ro/


               ROMÂNIA                                                                                Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 29 din 15.06.2011
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA

PLAN   DE   ACTIVITATE
 CĂMIN CULTURAL  - sat Gheorghe  Doja, comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa

Nr.
Crt.

Descrierea activită ilorț Perioada de 
desfă urareș

Buget 
estimat

  (lei)

Număr 
estimat 

de 
participa

n iț

Rezultate
 a teptateș

Anul I

1. Comemorarea  zilei  de  na tere  aș  
poetului Mihai Eminescu.

Ianuarie 1500 100 Program  literar  artistic  sus inut  de  copii  cuț  
prilejul  zilei  de  na tere  a  poetului  Mihaiș  
Eminescu.

2. Programe  de  dezvoltare  rurală  – 
Fonduri  europene,  o  ansă  deș  
modernizare a spa iului rural.ț

Ianuarie, 
februarie

3500 200  Informarea  comunită ii  i  dezvoltarea  unorț ș  
activită i  de  ț  promovare  a  oportunită ilor  deț  
finan are în mediul rural.ț

3. Sub  egida  “Ghioceii  -  vestitorii 
primăverii”  activită i  cultural  artisticeț  
de Măr i or i Ziua femeii.ț ș ș

Martie 3100 350 Implicarea copiilor în diverse activită i practiceț  
i  culturale pentru în elegerea tradi iilor  legateș ț ț  

de  măr isor  i  de  Ziua  femeii,  realizarea  unuiț ș  
spectacol  prin  care  să  fie  con tientizat  rolulș  
femeii în comunitate.

4. Marcarea  prin  manifestări  culturale, 
dezbateri,  comunicate  de  presă  a 
principalelor  evenimente  din  istoria 
localită ilor  comunei  Gheorghe  Doja,ț  
comemorarea unor personalită i locale. ț

Aprilie 2500 60 Înţelegerea şi susţinerea adevărului istoric, fără 
de care orice cetăţean sau naţiune nu poate privi 
spre viitor.

5. Organizarea festivalului ce promovează 
cântecul  popular  românesc  cu specific 
regional denumit “Cântec i bucurie”.ș

Mai,
iunie

7500 200 Se  pun în  valoare  frumuse ea  i  autenticitateaț ș  
cântecului i a costumului popular din regiune.ș

6. Înfiin aț rea i func ionarea unui club alș ț  
copiilor  pentru  promovarea  valorilor 
culturale tradi ionale.ț

Iulie,
august

4000 350 Se  dezvoltă  entuziasmul  i   dragostea  pentruș  
copii, răbdarea pentru a lucra cu copiii chiar iș  
cu cei foarte mici (3-4 ani), dorin a de a realizaț  
diferite  spectacole  cu  ei  i  de  a  le  promovaș  
talentul. 

7. Înfiin aț rea  unui  club  al  pensionarilor 
pentru  promovarea  patrimoniului 
cultural imaterial.

August,
septembrie

3500 150 Diminuarea riscului de marginalizare socială iș  
însingurare  (care  intervine  la  persoanele  de 
vârsta  a  treia  după  pensionare  i  încetareaș  
activită ii).ț

8. Func ionaț rea  unui  centru  de  educa ieț  
permanent  i  formarea  de  educa ieș ț  
profesională  continuă  de  interes 
comunitar  în  afara  schemelor  de 
educa ie.ț

Octombrie,
noiembrie

4500 100 Asigurarea unor condi ii pentru rezolvarea unorț  
necesită i   educa ionale     suplimentare,ț ț  
complementare  obiectivelor  generale  ale 
educaţiei adaptată particularităţilor individuale.

9. Datini i  obiceiuri de Crăciun i  Anulș ș  
Nou.

Decembrie 6500 300 Promovarea  obiceiurilor  locale  cu  prilejul 
sărbătorilor  de  iarna,  prin  organizarea  de 
activită i cultural artistice.ț

Anul II

10. Organizarea de evenimente culturale cu 
rol  de  divertisment:  concursuri, 
seminarii.

Ianuarie, 
februarie

4500 150 Se  asigură  un  cadru  de  afirmare  a  tinerilor 
talenta i prin crearea unui mediu concurential.ț

11. Activită iț  de  editare  a  unor  căr i,ț  
bro uri,  publica ii  de  interes  local  cuș ț  
caracter cultural.

Martie, aprilie 5600 1000 Promovarea  patrimoniului  culturii  tradiţionale 
locale,  imateriale  în  formele  sale  specifice  ca: 
dansurile,  muzica,  jocurile  rituale,  obiceiurile, 
cât şi cele materiale legate de cultura etnografică 
tradiţională, precum şi a altor arte.

12. Ziua Independen ei de Stat;ț
Ziua Europei – activită i literar artisticeț  
adecvate.

Mai 1500 100 Înţelegerea,  susţinerea  adevărului  istoric  iș  
constientizarea  sacrificiilor  făcute  de  stramo iț  
pentru a ajunge la o Europă unită.

13. Activită iț  legate  de  Ziua  Copilului  iș  
Ziua Mondială a Mediului.

Iunie 8000 350 Copilărie fericită:
-spectacol artistic;
-decernare premii;
-dansul copilariei – divertisment.
Infomare  i  educa ie  prin  activită i  deș ț ț  
ecologizare a comunei de către cetă eni.ț

14. Activită iț  de organizare a unor cursuri 
de  educa ie  civică,  de  educa ieț ț  
permanentă.

Iulie 4500 150 Formarea  -  dezvoltarea personalită ii  prinț  
intermediul  valorilor  spirituale  i  culturaleș  
preluate  pedagogic  din  toate  domeniile 
cunoa terii  umane  ( tiin ă,  tehnologie,  artă,ș ș ț  
economie,  filosofie,  morală,  politică,  religie 
etc.).



15. Activită iț  de  informare  profesională 
continuă.

August 3000 200 Cre terea   de  ocupare  i  integrare  socio  -ș ș  
profesională a omerilor tineri prin dezvoltareaș  
de  activită i  de  informare  i  formareț ș  
profesională.

16 Organizarea  unor  cursuri  de  dans 
modern i sportiv.ș

Septembrie 7800 100 Atragerea  copiilor  i  părin ilor  în  activită iș ț ț  
fizice  de  timp  liber,  vitale  pentru  men inereaț  
unei stări  optime de sănătate fizică i psihică.ș

17 Activitatea de organizare a unui cerc de 
dialog  civic  pentru  problemele 
persoanelor  vârstnice  din  comuna 
Gheorghe Doja.

Octombrie 4300 50 Rezolvarea problemelor persoanelor în vârstă în 
cadrul dialogului civic pe plan local. 

18 Activită iț  de  etnografie   “Interferen eț  
cultural - etnice”.

Octombrie, 
noiembrie

7600 80 Dezvoltarea  culturii  materiale  şi  spirituale  ale 
populaţiei din comuna Gheorghe Doja, ocupaţii, 
meşteşuguri, creaţia populară.

19. Activită iț  de  promovare  a  religiilor 
filosofice i artei la nivel local.ș

Noiembrie, 
decembrie

4300 150 Se îmbunătă esc raporturile omului cu biserica ,ț  
cu  lumea, cu natura. Omul i natura devin celeș  
două  centre  de  interes,  umanismul  iș  
naturalismul  care   îl  ajută  pe  om  să- iș  
îmbunătă ească condi ia umană.ț ț

Anul III

20. Organizarea unor târguri ale me terilorș  
populari.

August 3000 300 Promovarea  specificităţii  me te ugurilorș ș  
populare prin organizarea de târguri de produse 
tradiţionale  (mică  industrie  ţărănească, 
gastronomie, decoraţiuni etc).

21. Organizarea  unui  salon  de  artă 
fotografică. 

Ianuarie, 
februarie

3400 70 Se  oferă  posibilitatea  de  a  înţelege 
universalitatea  şi  spiritul  pacifist  din lumea în 
care trăim în mediul rural.

22. Promovarea unor parteneriate culturale 
intercomunale  sau  transfrontaliere, 
inclusiv  prin  încheierea  unor  acorduri 
de  colaborare  cu  organiza iiț  
neguvernamentale  ale  unor  comunită iț  
române ti  ce  trăiesc  pe  teritoriulș  
statelor vecine.

Martie 5600 450 Înfiin area  unor  comitete  de  înfră ire  înț ț  
comunele  partenere,  expozi ii  de  pictură,ț  
sculptură sau spectacole ale unor trupe locale.

23. Organizarea unor mese rotunde pe teme 
de interes cultural local.

Aprilie 4700 2 Prezentarea  unor  viziuni  diverse,  uneori 
contradictorii asupra problemelor  culturale.

24. Înfiin aț rea  unui  Centru  de  Informare 
comunitară.

Mai 50 Se asigură o informare  turistică şi culturală, prin 
amenajarea  unei  săli  de  conferinţă  şi de 
proiecţii.

25. Activită iț  de monitorizare, amenajare iș  
optimizare  a  bibliotecii  comunale, 
participarea la înfiin area unui programț  
de biblionet local.

Iunie,
iulie

3500 100 Se va facilita cetă enilor din comuna Gheorgheț  
Doja  accesul  gratuit  la  informaţie,  prin 
stimularea i  dezvoltarea  unui  sistem biblionetș  
ce  ajută  biblioteca  din  comuna  să  răspundă 
nevoilor exprimate de  comunitatea locală.

26. Activită iț  de conferire de diplome unor 
personalită i  de  seamă  ale  comuneiț  
Gheorghe  Doja  în  semn  de  apreciere 
pentru  participarea  i  sus inerea  vietiiș ț  
culturale locale. 

August 1300 70 Îmbogăţirea panteonului spiritual al comunei cu 
multe personalităţi notorii care ne-au dus faimă 
în  ară. ț

27. Activită iț  de  diversificare  calitativă  a 
accesului  lărgit  la  informa ii,  atât  peț  
cale tradi ională cât i electronică, prinț ș  
îmbogă irea  i  eficientizareaț ș  
mijloacelor electronice.

Septembrie 4600 200 Îmbunătăţirea  accesului  la  mijloacele  de 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor  (TIC) 
pentru  comunităţile  din  Gheorghe  Doja  prin 
intermediul Reţelelor Electronice.

28. Organizarea  unui  stand  de  carte  iș  
proiec ii ale unor filme pe diverse teme:ț

VI. Agricultura,   zootehnia  iș  
legumicultura  pentru  tineri 
fermieri.

Octombrie, 
noiembrie

2500 150 Asigurarea suportului   necesar pentru asistenţa 
tinerilor  fermieri  de  a  se  informa  în  orice 
domeniu  de  interes  cu  specific  agricol,  prin 
asimilarea celor mai bune practici.

29. Sărbătorile  de  iarnă  –  tradi ie  iț ș  
cunoastere
Spectacol  de  datini  i  obiceiuri  dinș  
zonă.

Decembrie 2500 150 Învă area  de  către  cei  tineri   a  datinilor  iț ș  
obiceiurilor de iarnă,  mo tenite din genera ie înș ț  
genera ie.ț

                           Preşedinte,                                                             Contrasemnează pentru legalitate
        MICU VALENTIN                                                         SECRETARUL COMUNEI,

                                  PRAF MONICA



Anexa nr. 2 la  H.C.L. nr. 29 din 15.06.2011

                 ROMÂNIA 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA

                                                

DECLARAŢIE

Subscrisa,  U.A.T.  GHEORGHE DOJA,  cu  sediul  în  comuna  Gheorghe Doja,  judeţul 
Ialomiţa, prin autoritate solicitantă, Consiliul Local Gheorghe Doja, reprezentat legal de  Ion Mihai, 
având C.I. seria S.Z. nr. 155616,  CNP 1590101213073, în calitate de primar, declarăm, atestăm şi 
certificăm următoarele:
 

1. Declar că aşezământul cultural,  Cămin cultural sat Gheorghe   Doja, comuna Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa, care urmează să se reabiliteze şi terenul aferent sunt libere de orice sarcină, 
nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei  instanţe judecătoreşti sau al vreunei  revendicări pe 
cale administrativă ori juridică.

2. Declar că sunt şi  vor fi asigurate utilităţile aferente aşezământului cultural.

3. Declar că numărul de locuitori ai U.A.T. solicitante  este  de 2730.

4. Declar că aşezământul cultural,  Cămin cultural sat Gheorghe   Doja,  comuna Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa,   construit în anul 1963, are o arie  desfăşurată de 888 mp  şi  regimul  de 
înălţime  - parter +1.

5.  Declar  că se vor pune la  dispoziţia Companiei  Naţionale de  Investiţii  ,,C.N.I.’’-S.A. 
expertiza tehnică şi energetică (construcţii şi  instalaţii) a  aşezământului cultural ce urmează a fi 
reabilitat, modernizat şi dotat,  prin care să fie indicate şi propuse soluţiile tehnice de reabilitare.

        Reprezentant legal
          Primar,

                                                                 Ion Mihai                                                         

                           Preşedinte,
        MICU VALENTIN

               Contrasemnează pentru legalitate
       SECRETARUL COMUNEI,
               PRAF MONICA



                                 ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

HOTĂRÂRE
 privind  depunerea DECLARAŢIEI DE ELIGIBILITATE 

pentru păşunea comunală  la A.P.I.A. Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
1. prevederile art. 5 din Ordinul  M.A.D.R. nr. 246 din 23 aprilie 2008 privind stabilirea modului de 

implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de 
plăţi  directe  şi  plăţi  naţionale  directe  complementare  în  sectorul  vegetal,  pentru  acordarea 
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;

2. prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a 
unor  norme  comune  pentru  sistemele  de  ajutor  direct  pentru  agricultori  în  cadrul  politicii 
agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.  1290/2005,  (CE) nr.  247/2006,  (CE) nr.  378/2007 si  de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003;

3. prevederile art. 18 alin.  (2) din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Examinând: 
− expunerea de motive  nr.  1346 din 14.06.2011 a primarului comunei Gheorghe Doja, judetul 

Ialomita,
− raportul de specialitate nr. 1345 din 14.06.2011,
− raportul nr. 1347 din 14.06.2011 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, 
− procesul  verbal nr.  920 din 14.04.2011 întocmit  în şedinţa  organizată cu  crescătorii de ovine 

şi caprine,  
− procesul  verbal nr.   1034 din 29.04.2011 întocmit  în şedinţa  organizată cu  crescătorii  de 

bovine,  
În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45  alin. (3)  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 depunerea Declaraţiei de eligibilitate – Anexa nr. 1 la formularul tip de cerere 
unică de plată pe suprafaţă 2011, pentru suprafaţa de  208,925 ha  păşune comunală, pentru care nu au fost 
depuse cereri de  arendă, concesionare sau închiriere şi pentru care nu se încasează taxe de păşunat, conform 
Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta.

Art.  2 –  Se   împuterniceşte   domnul  ION  MIHAI,  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa,  posesor al  C.I.   Seria SZ nr.  155616 eliberat  de Poliţia  Slobozia,  la  data de 20.07.2005,  CNP 
1590101213073, pentru depunerea declaraţiei prevăzute la art.1, la APIA Ialomiţa.

Art.3 –  Primarul  şi   inspectorul  responsabil  cu problemele  de cadastru vor  aduce la  îndeplinire 
prevederile prezentei,  care va fi transmisă Instituţiei  Prefectului – judeţul Ialomiţa şi adusă la cunoştinţă 
publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  Gheorghe  Doja  şi  prin   publicare  pe   site 
www.gheorghedojail.ro.

         Preşedinte,         Contrasemnează  pentru legalitate
                  Micu Valentin                                                         Secretar,

         Praf Monica

Nr. 30
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 15.06.2011
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