
                       ROMÂNIA
                         JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

        
HOTĂRÂRE

 privind organizarea  comisiei de evaluare  a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii 
publice  de complexitate redusă,  prevăzute în Programul anual al achiziţiilor  publice pe anul 2011

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  prevederile  art.71  alin.  (1),  (2)  şi  (3)  şi  72  din  H.G.R.  nr.  925/2006  pentru 

aprobarea  normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziţie 
publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune  de  lucrari  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările   şi 
completările ulterioare,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   686 din  22.03.2011  întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul  de specialitate  nr. 685 din 22.03.2011,
- raportul nr. 687 din 22.03.2011   al comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art.45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se organizează comisia de evaluare  a ofertelor pentru atribuirea contractelor de 
achiziţii publice, de complexitate redusă, prevăzute in Programul anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2011, în următoarea componenţă:

- Cîrstea Daniela-Mihaela- inspector   achiziţii  publice- preşedinte al  comisiei  de 
evaluare  şi persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de  atribuire;

- jr. Ion Marilena – inspector- membru;
- Dorobanţu Gilica – inspector  – membru;
- Miclea Odeta – inspector- membru;
- Trifănescu Dănuţ- inspector – membru.

Art. 2 -  Atribuţiile comisiei de evaluare prevăzută la art. 1 sunt următoarele:
    a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
    b) realizarea selecţiei  candidaţilor;
   c) stabilirea ofertelor admisibile;
    d) elaborarea procesului-verbal de deschidere a ofertelor.

Art.3 –  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Ialomiţa, primarului comunei  şi membrilor comisiei prevăzută la art. 1.

     Preşedinte,                                        Contrasemnează  pentru legalitate
                          Simoiu Stelian                                                                  Secretar,
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                                     ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA   

HOTĂRÂRE
privind  stabilirea modelului legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja  şi a modelului 

legitimaţiilor consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:  
-  prevederile   art.8  şi  art.  14 din  Legea nr.  393 din 28 septembrie  2004,  privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi  art.2  respectiv   anexa 1  lit. A şi lit. D, pct. 1 şi pct. 2, lit.a) 

precum şi anexa 2 lit. A şi lit. E pct. 1 şi pct. 2, lit.a) din H.G.  nr. 282 din 7 aprilie 2005 privind 
stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii 
acestora;

- prevederile art. 54 alin. (1)- (3) din Hotărârea nr. 9 din 17.07.2008 a Consiliului 
Local al comunei Gheorghe Doja, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  689  din  22.03.2011   întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 688 din 22.03.2011 al  secretarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 690 din 22.03.2011  al comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art.45 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8 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 stabileşte  modelul  legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  –  Se  stabileşte   modelul  legitimaţiei  pentru  consilierii  locali  din   cadrul 
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei nr. 2 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  –  Prezenta  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa  şi 
primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi adusă la îndeplinire de către compartimentul achiziţii 
publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Gheorghe Doja.

     Preşedinte,                                                       Contrasemnează  pentru legalitate,
                          Simoiu Stelian                                                                        Secretar,  

                                                                                                           Praf Monica  
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                                          ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA       
 

        

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  contului anual de  execuţie a bugetului local, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2010

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art. 8 litera a) şi c) şi art. 57 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea  nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
Examinând:
- expunerea de motive nr. 692 din 22.03.2011  întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal   nr. 2779 din 31.12.2010,
- raportul   nr. 691 din 22.03.2011 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 693 din 22.03.2011 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.694 din 22.03.2011 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 695 din 22.03.2011 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, 

culte, învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. a) art.45 alin. (2) lit. a) şi art. 

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  - Se aprobă   contul anual de  execuţie a bugetului local,  la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2010,  conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 
şi 6, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2  -  Primarul  comunei  şi  compartimentul  contabilitate  vor  aduce  la 
îndeplinire prezenta hotărâre pe care o vor publica  pe site www.gheorghedojail.ro.

Art.3  –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului 
comunei Gheorghe Doja, compartimentului contabilitate şi Instituţiei Prefectului – judeţul 
Ialomiţa  şi  o  va  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al 
comunei Gheorghe Doja.

      Preşedinte,                                             Contrasemnează  pentru legalitate
                          Simoiu Stelian                                                          Secretar,  

                                                                                                  Praf Monica   
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