
                                    ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

HOTĂRÂRE
privind rectificarea  bugetului local, modificarea  şi completarea listei de investiţii precum  şi modificarea şi 

completarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice, 
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:  
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi  art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicarea 

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

- adresa nr. 207044 din 06.09.2012 a  D.G.F.P. Ialomiţa- Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică;
- adresa nr. 207347 din 10.09.2012 a D.G.F.P. Ialomiţa- Serviciul Sinteză, asistenţa execuţiei şi elaborării 

bugetelor locale;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  2336 din 26.09.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  2096  din  28.08.2012;
- raportul  comun  nr.  2335 din 26.09.2012;
- raportul  nr. 2337 din 26.09.2012  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 2338 din 26.09.2012  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.2339 din 26.08.2012  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 rectificarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012,  
aprobat  prin Hotărârea Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe Doja   nr.  10 din  03.02.2012 şi   rectificat  prin  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr. 16 din  22.03.2012,  prin Hotărârea Consiliului Local al  
comunei Gheorghe Doja  nr. 23 din  16.05.2012 şi prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr. 
14 din  30.08.2012 conform anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta.

 Art. 2 – Se aprobă modificarea listei de investiţii la nivelul  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe  
anul  2012,  aprobată  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  10  din   03.02.2012  şi 
modificată  prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr. 14 din  30.08.2012 conform anexei nr. 2 
care  face  parte  integrantă  din  prezenta. 

Art. 3 – Se aprobă modificarea  şi completarea Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice pe anul 2012, 
aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  11   din  03.02.2012,  modificat   prin 
Hotărârea Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe Doja   nr.  16 din  22.03.2012 şi  modificat  şi  completat  prin  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr. 14 din  30.08.2012, conform anexei nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  4 -  Primarul  comunei  şi  compartimentele contabilitate  şi  achiziţii  publice  vor  aduce la  îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art.  5 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja, 
compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la  
cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  şi  pe  site 
www.gheorghedojail.ro.

       Preşedinte,                                                                    Contrasemnează  pentru legalitate
                             Gogoţ Clementin                                                                                   Secretar,

                                                                                                                            Praf Monica  
Nr. 19
Adoptată la GHEORGHE DOJA

                          Astăzi, 28.09.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


 Anexa nr. 1  la   HCL nr. 19  din 28.09.2012

-lei-
SPECIFICARE COD Buget 

iniţial
Influenţe  - Influenţe  + Program 

rectificat
VENITURI 1.176.000        -60.000 32.000 1.148.000
Sume defalcate din TVA 
pt.finanţare 
chelt.descentralizate 

110202 717.000        -60.000 25.000 .682.000

Sume defalcate din TVA 
pt.echilibrarea bg.locale

110206 272.000  5.000  277.000

Sume defalcate din cota 
de18.5 din impozitul pe 
venit

040204 187.000  2.000  189.000

CHELTUIELI
Autorităţi executive 5102    6.000         -3.500       2.500
Cheltuieli materiale 20    6.000         -3.500       2.500
Pregătire profesională 2013    6.000         -3.500       2.500
ÎNVĂŢAMÂNT 6502 512.000        -59.000   10.500    463.500

Cheltuieli de personal 10 464.000        -59.000     405.000
Salarii de bază 100101 464.000       -59.000     405.000
Cheltuieli materiale 20   48.000   10.500     58.500
Încălzit,iluminat 200103   20.000     7.000     27.000
Reparaţii curente 2002   28.000     3.500     31.500
Cultură,recreere şi 
religie 

6702   15.000         -4.000     11.000

Cheltuieli de capital 70   15.000         -4.000     11.000
Construcţii 710101   15.000         -4.000      11.000
ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ

6802 164.000   24.000   188.000

Ajutoare sociale 5702 164.000   24.000   188.000
Locuinţe,servicii şi 
dezv.publică

7002 0     4.000       4.000

Cheltuieli de capital 70 0 4000       4.000
Maşini,instalaţii 710102 0 4000       4.000
TOTAL CHELTUIELI 697.000        -66.500   38.500   669.000

      Preşedinte,                                                                    Contrasemnează  pentru legalitate
                             Gogoţ Clementin                                                                                   Secretar,

                                                                                                                            Praf Monica  

Intocmit
                                              Inspector,
                                        Dorobantu Gilica

 
                                                         



Anexa nr. 2  la   HCL nr. 19  din 28.09.2012

SPECIFICARE COD Buget 
iniţial

Influenţe 
-

Influenţe  + Buget final  

Cultură, recreere şi  religie 6702 15.000 -4.000   11.000
Reabilitare canal drenaj 15.000 -4.000   11.000
Locuinţe, servicii şi dezv. 
publică 

7002 0 4000 4000

Achizitii cablu sistem video 0 4.000 4.000

      Preşedinte,                                                                    Contrasemnează  pentru legalitate
                             Gogoţ Clementin                                                                                   Secretar,

                                                                                                                            Praf Monica  

Intocmit
                                              Inspector,
                                        Dorobantu Gilica



                           ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.   2096  din 28.08.2012

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 28.08.2012

Subsemnaţii:Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi   Dorobanţu 
Gilica,  inspector - compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gheorghe Doja, astăzi,  data de 28.08.2012,  am procedat la afişarea la sediul Consiliului 
Local  al   comunei  Gheorghe  Doja,  a  anunţului   referitor   la  rectificarea  bugetului  local, 
modificarea  listei  de  investiţii  precum  şi  modificarea  şi  completarea   Programului   Anual  al 
Achiziţiilor Publice, al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012. 

Pentru care am încheiat prezentul.

   

                       Primar,          
                     ION MIHAI                                                                      Inspector,
                                                                                                                   Dorobanţu Gilica       

   



                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA
  Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
                      Tel. Fax: 0243 262502
       e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
                   

ANUNŢ PUBLIC

Primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  supune  dezbaterii  publice 
propunerile  de rectificare a bugetului  local,  modificarea listei  de investiţii  precum  şi  de 
modificare a  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, pentru anul 2012, conform anexelor, pentru a fi consultat de persoanele 
interesate.

Având  în  vedere  că   rectificarea  bugetului  local,  modificarea  listei  de  investiţii 
precum  şi modificarea   Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice, al comunei Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa, face parte din categoria actelor cu caracter normativ care se supun 
dezbaterii publice în conformitate cu  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, vă invităm să faceţi propuneri referitoare la rectificarea 
bugetului local, modificarea listei de investiţii şi de modificare şi completarea a  Programului 
Anual al  Achiziţiilor Publice,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru 
anul  2012,  la  sediul  Consiliului  Local,  de luni  până vineri,   între  orele  8,00-  16,00,  la 
compartimentul contabilitate, inspector Dorobanţu Gilica.

Vă mulţumim.

Primar,
                                                          Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.   2336 din 26.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea  bugetului local, modificarea listei de investiţii 

şi modificarea şi completarea Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice la nivelul
 comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012

Având in vedere: 
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)    din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
-  prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

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

- adresa nr. 207044 din 06.09.2012 a  D.G.F.P. Ialomiţa- Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică;

- adresa nr. 207347 din 10.09.2012 a D.G.F.P. Ialomiţa- Serviciul Sinteză, asistenţa 
execuţiei  şi  elaborării  bugetelor  locale;

Examinând:
- procesul-verbal  nr.  2096  din  28.08.2012;
- raportul  comun  nr.  2335 din 26.09.2012;

Ţinând  seama  de  priorităţile  comunităţii  locale,  consider  necesar  şi  oportun 
adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.  2335 din 26.09.2012

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru rectificarea  bugetului local, modificarea listei de investiţii şi modificarea   şi 
completarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice la nivelul comunei Gheorghe Doja, 

judeţul Ialomiţa, pe anul 2012

Având in vedere: 
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)  din Legea nr. 273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor 

de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

- adresa nr. 207044 din 06.09.2012 a  D.G.F.P. Ialomiţa- Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică;

- adresa nr. 207347 din 10.09.2012 a D.G.F.P. Ialomiţa- Serviciul Sinteză, asistenţa 
execuţiei  şi  elaborării  bugetelor  locale;

Au fost  întocmite  anexele  la  proiectul  de  hotărâre  pentru rectificarea  bugetului  local  , 
modificarea  listei  de  investiţii,   precum  şi  modificarea  şi  completarea   Programului  Anual  al 
Achiziţiilor Publice, pe anul 2012.

Propunem  adoptarea unei hotărâri conform datelor prezentate în anexele la 
prezentul.

   Inspector contabilitate,                Inspector achiziţii publice,            
                Dorobanţu Gilica                Cîrstea Daniela Mihaela  



                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
        Comisia  pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
    amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

                   Nr.   2338 din 26.09.2012

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind  rectificarea  bugetului local, modificarea listei de investiţii  şi modificarea şi completarea 
Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 

pe anul 2012

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism,

Având în vedere:  
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
-  prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

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

- adresa nr. 207044 din 06.09.2012 a  D.G.F.P. Ialomiţa- Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică;

- adresa nr. 207347 din 10.09.2012 a D.G.F.P. Ialomiţa- Serviciul Sinteză, asistenţa 
execuţiei şi elaborării bugetelor locale;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  2336 din 26.09.2012  întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  2096  din  28.08.2012;
- raportul  comun  nr.  2335 din 26.09.2012;
- raportul  nr. 2337 din 26.09.2012  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  2338 din  26.09.2012  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.2339 din 26.08.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului; 
   - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, 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  administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea 
conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,



                                                ROMÂNIA
                                       JUDETUL IALOMITA
          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                 Comisia   juridică şi de disciplină,

                            Nr.    2337 din 26.09.2012

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind  rectificarea  bugetului local, modificarea listei de investiţii şi modificarea  şi completarea 
Programului  Anual al  Achiziţiilor Publicela nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe 

anul 2012

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:  
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
-  prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

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

- adresa nr. 207044 din 06.09.2012 a  D.G.F.P. Ialomiţa- Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică;

- adresa nr. 207347 din 10.09.2012 a D.G.F.P. Ialomiţa- Serviciul Sinteză, asistenţa 
execuţiei şi elaborării bugetelor locale;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  2336 din 26.09.2012  întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  2096  din  28.08.2012;
- raportul  comun  nr.  2335 din 26.09.2012;
- raportul  nr. 2337 din 26.09.2012  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  2338 din  26.09.2012  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.2339 din 26.08.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului; 
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, 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  administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea, 
conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



                                         ROMÂNIA
                                JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate
          şi familie,  muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

                     Nr.  2339 din 26.09.2012

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind  rectificarea  bugetului local, modificarea listei de investiţii şi modificarea şi completarea 
Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 

pe anul 2012

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie,  muncă şi protecţie 
socială, protecţia copilului,

Având în vedere:  
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
-  prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

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

- adresa nr. 207044 din 06.09.2012 a  D.G.F.P. Ialomiţa- Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică;

- adresa nr. 207347 din 10.09.2012 a D.G.F.P. Ialomiţa- Serviciul Sinteză, asistenţa 
execuţiei şi elaborării bugetelor locale;

Examinând:
-  expunerea de motive nr.   2336 din  26.09.2012  întocmită  de primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr.  2096  din  28.08.2012;
- raportul  comun  nr.  2335 din 26.09.2012;
- raportul  nr. 2337 din 26.09.2012  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  2338 din  26.09.2012  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.2339 din 26.08.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului; 
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, 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  administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea, 
conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate
          şi familie,  muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.


