
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  cofinanţării

 din partea Consiliului Local al comunei GHEORGHE DOJA, în vederea dezvoltării Proiectului 
“Construire bază sportivă multifuncţională – Tip 2, 

localitatea GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”

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

- prevederile  Ordonanţei Guvernului  nr. 7/2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii 
şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007;
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului nr.  602/2006  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  de  aplicare  a 
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare  a infrastructurii şi a unor baze  
sportive  din  spaţiul  rural,  precum şi  a   Regulamentului   de  organizare  si  funcţionare  a  Comisiei  privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotîrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei  
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, modificată si completată,

Luând act de:
-  Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, 
adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor,

Luând în considerare:
- prevederile  art.36  alin.(2)  lit.b),  alin.(4)  lit.d),  art.  63  alin.(1)  lit.c),  precum şi   art.126  din  Legea  nr.  

215/2001, republicată, modificată si completată,
Analizând:

- studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Construire bază sportivă multifuncţională  
– tip 2, comuna GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”;
- expunerea de motive a primarului comunei Gheorghe Doja, in calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1588  
din 26.08.2008,
- raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.1589din 26.08.2008,
- raportul   comisiei  de  specialitate  din cadrul  Consiliului  Local  Gheorghe Doja,  înregistrat  sub nr.1590din 
26.08.2008,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată si 
completată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă valoarea totală a cofinanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii “Construire 

bază  sportivă  multifuncţională  –tip  2,  comuna  GHEORGHE  DOJA,  judeţul  IALOMIŢA”,  în  valoare  de 
100.000 lei, fără TVA ((119.000 lei inclusiv TVA) din care:

a) 23.098 lei  inclusiv TVA – Cheltuieli eligibile
b) 95.902 lei, inclusiv TVA Cheltuieli neeligibile

suportată din bugetul local al Consiliului Local al comunei GHEORGHE DOJA.
 Art.2 – De  aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Gheorghe Doja si  

serviciile sale de specialitate.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează pentru legalitate,
L.S.      NEAGU PETRU Secretarul comunei Gheorghe Doja

  PRAF MONICA

Nr. 17
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi  27.08.2008



                             ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GHEORGHE DOJA
           Nr._____ din__________2008

REFERAT 
privind  initierea

 proiectului  de hotărâre  pentru
aprobarea  cofinanţării

 din partea Consiliului Local al comunei GHEORGHE DOJA, în vederea dezvoltării Proiectului 
“Construire bază sportivă multifuncţională – Tip 2, 

localitatea GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”

Având în vedere:

- prevederile  Ordonanţei Guvernului  nr. 7/2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii 
şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007;
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  602/2006  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  de  aplicare  a 
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare  a infrastructurii şi a unor baze  
sportive  din  spaţiul  rural,  precum şi  a   Regulamentului   de  organizare  si  funcţionare  a  Comisiei  privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotîrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei  
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, modificată si completată,
-  Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, 
adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor,
- prevederile  art.36  alin.(2)  lit.b),  alin.(4)  lit.d),  art.  63  alin.(1)  lit.c),  precum şi   art.126  din  Legea  nr.  

215/2001, republicată, modificată si completată,
- studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Construire bază sportivă multifuncţională  
– tip 2, comuna GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”;

Consider necesar si oportun,  adoptarea unei hotarari conform proiectului de hotarare 
anexat.

Primar al comunei Gheorghe Doja,
    ION MIHAI

                                ROMÂNIA



              JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GHEORGHE DOJA
           Nr._____ din__________2008

RAPORT
privind   proiectul  de hotărâre  pentru

aprobarea  cofinanţării
 din partea Consiliului Local al comunei GHEORGHE DOJA, în vederea dezvoltării Proiectului 

“Construire bază sportivă multifuncţională – Tip 2, 
localitatea GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”

Având în vedere:

- prevederile  Ordonanţei Guvernului  nr. 7/2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii 
şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007;
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  602/2006  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  de  aplicare  a 
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare  a infrastructurii şi a unor baze  
sportive  din  spaţiul  rural,  precum şi  a   Regulamentului   de  organizare  si  funcţionare  a  Comisiei  privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotîrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei  
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, modificată si completată,
-  Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, 
adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor,
- prevederile  art.36  alin.(2)  lit.b),  alin.(4)  lit.d),  art.  63  alin.(1)  lit.c),  precum şi   art.126  din  Legea  nr.  

215/2001, republicată, modificată si completată,
- studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Construire bază sportivă multifuncţională  
– tip 2, comuna GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”;

Consideram necesar si oportun,  adoptarea unei hotarari conform proiectului de hotarare 
prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja.

              Inspector,                                                              Inspector,
L.S. Dorobantu Gilica                                                      Cirstea Daniela-Mihaela

                                                         JUDETUL IALOMITA



                           CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
    Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant , sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia copilului,

                                        Nr. ____ din ___________2008

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE 

  privind aprobarea  cofinanţării
 din partea Consiliului Local al comunei GHEORGHE DOJA, în vederea dezvoltării Proiectului 

“Construire bază sportivă multifuncţională – Tip 2, 
localitatea GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”

Comisia juridica,
Avand in vedere :
- prevederile  Ordonanţei Guvernului  nr. 7/2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii 
şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007;
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  602/2006  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  de  aplicare  a 
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare  a infrastructurii şi a unor baze  
sportive  din  spaţiul  rural,  precum şi  a   Regulamentului   de  organizare  si  funcţionare  a  Comisiei  privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotîrârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei  
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, modificată si completată,
-  Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, 
adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor,
- prevederile  art.36  alin.(2)  lit.b),  alin.(4)  lit.d),  art.  63  alin.(1)  lit.c),  precum şi   art.126  din  Legea  nr.  

215/2001, republicată, modificată si completată,
- studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Construire bază sportivă multifuncţională  
– tip 2, comuna GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”;
Examinand:
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
Propunem, ca in temeiul  Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si  

completata,sa se adopte o hotarare pentru  aprobarea  cofinanţării din partea Consiliului Local al comunei 
GHEORGHE DOJA, în vederea dezvoltării Proiectului “Construire bază sportivă multifuncţională – Tip 2, 
localitatea GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA”, conform proiectului de hotarare prezentat.

Pentru care am incheiat prezentul.

 Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant , sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia copilului,
   


