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

H O T Ă R Â R E 
privind asigurarea şi susţinerea suplimentării cu suma de 120.909,47  lei inclusiv TVA, 

a  contribuţiei financiare pentru proiectul 
„REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”, 

din cadrul  „Programului  naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  prevederile  art.  7  din  Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului   nr.  59 din 20 iunie  2007 privind instituirea 

Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările  
şi completările ulterioare,

- prevederile art. 23 din Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.107 din 20 august 2009 pentru aprobarea Ghidului 
de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,

- prevederile  nr. crt. 148 din anexa la H.G. nr. 110 din 9 februarie 2011 privind aprobarea proiectelor selectate 
în  sesiunea  21  septembrie  2009-12  octombrie  2009  şi  a  finanţării  acestora,  în  cadrul  Programului  naţional  de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

-  prevederile  art.  44-46  din  Legea nr.  273/2006  privind  finanţele publice  locale,  cu  modificările   şi 
completările ulterioare,

- prevederile art. 5 pct. VII din H.G. nr. 544 din 23 mai 2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 48 din 08.10.2009  privind aplicarea 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la „Programul naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi“;

Examinând: 
- expunerea de motive nr. 3119 din 14.12.2012 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul   comun nr. 3118 din 14.12.2012 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- raportul nr.3120 din 14.12.2012  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea  

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1 – Se  aprobă   asigurarea  şi  susţinerea  suplimentării  cu  suma  de  120.909,47  lei  inclusiv  TVA,  a 
contribuţiei financiare în sumă de 274.642,80 lei  inclusiv TVA, ce a fost aprobată prin Hotărârea nr. 48 din 08. 
10.2009 a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa., pentru   proiectul „REALIZARE DE 
SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,  din cadrul  „Programului 
naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“.

Art.  2 -  Primarul  comunei  şi  compartimentele contabilitate  şi  achiziţii  publice  vor  aduce la  îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art.  3 –  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
                            Rotaru Monica                                                                                     Secretar,
                                                                                                                                      Praf Monica  

Nr. 35
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 19.12.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                                   
                             ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
      COMUNA GHEORGHE DOJA
           Nr. 3119 din 14.12.2012

Expunere de motive
privind  initierea proiectului  de hotărâre  pentru asigurarea şi susţinerea suplimentării 
cu suma de 120.909,47  lei inclusiv TVA,  a  contribuţiei financiare pentru proiectul 

„REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”, 
din cadrul  „Programului  naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 

verzi în localităţi“

Având în vedere: 
-  prevederile  art.  7 din  Ordonanţa de Urgenţă a  Guvernului   nr.  59 din 20 iunie  2007 privind instituirea 

Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările  
şi completările ulterioare,

- prevederile art. 23 din Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.107 din 20 august 2009 pentru aprobarea Ghidului 
de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,

- prevederile  nr. crt. 148 din anexa la H.G. nr. 110 din 9 februarie 2011 privind aprobarea proiectelor selectate 
în  sesiunea  21  septembrie  2009-12  octombrie  2009  şi  a  finanţării  acestora,  în  cadrul  Programului  naţional  de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

- prevederile art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările 
ulterioare,

- prevederile art. 5 pct. VII din H.G. nr. 544 din 23 mai 2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 48 din 08.10.2009  privind aplicarea 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la „Programul naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi“;

Examinând: 
- raportul   comun nr. 3118 din 14.12.2012 al  compartimentelor contabilitate şi  achiziţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
-  prevederile Dispoziţiei de şantier nr. 1 din 06.08.2012;
-  prevederile Memoriului justificativ nr. 1930 din 6.08.2012  al proiectantului lucrării  „REALIZARE DE 

SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”;
Constatând  că  se  impune   efectuarea  unor  lucrări  suplimentare,  în  speţă  suplimentarea  volumului  de 

terasamente, ţinând cont de caracteristicile perimetrului pe care  urmează a se realiza proiectul în cauză şi că această  
soluţie de suplimentare este oportună pentru proiect deoarece se va evita în timp  posibilitatea de a fi inundat întregul  
perimetru amenajat,  astfel  protejându-se  de deteriorarea rapidă a  întregii  amenajări, suma ce este  necesară a se 
suplimenta este  120.909,47  lei inclusiv TVA, astfel cum rezultă din devizul de lucrări întocmit  de proiectant.

Consider necesar si  oportun,   adoptarea  unei  hotarari  conform proiectului  de  hotarare  anexat.,  pentru 
asigurarea şi susţinerea suplimentării cu suma de 120.909,47 lei inclusiv TVA, a contribuţiei financiare în sumă de  
274.642,80 lei  inclusiv TVA, ce a fost aprobată prin Hotărârea nr. 48 din 08. 10.2009 a Consiliului Local al comunei  
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa., pentru   proiectul „REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE 
DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,  din cadrul  „Programului  naţional  de îmbunătăţire  a calităţii  mediului  prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi“.

Primarul  comunei Gheorghe Doja,
    ION MIHAI



                              ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr. 3118 din 14.12.2012

RAPORT
privind   proiectul  de hotărâre  pentru

 asigurarea şi susţinerea suplimentării cu suma de 120.909,47  lei inclusiv TVA, 
a  contribuţiei financiare pentru proiectul 

„REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,  
din cadrul  „Programului  naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi“

Având în vedere:
-  prevederile  art.  7  din  Ordonanţa de  Urgenţă  a  Guvernului   nr.  59  din  20  iunie  2007  privind 

instituirea  Programului  naţional  de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  realizarea  de  spaţii  verzi  în 
localităţi, cu modificările  şi completările ulterioare,

- prevederile art. 23 din Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.107 din 20 august 2009 pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi,

- prevederile  nr. crt. 148 din anexa la H.G. nr. 110 din 9 februarie 2011 privind aprobarea proiectelor 
selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul Programului 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

- prevederile art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările  şi 
completările ulterioare,

- prevederile  art. 5 pct. VII din  H.G. nr. 544 din 23 mai 2012  privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 48 din 08.10.2009  privind 
aplicarea comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  la „Programul naţional de îmbunătăţire  a calităţii  
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“;

Examinând:
-  prevederile Dispoziţiei de şantier nr. 1 din 06.08.2012;
-   prevederile  Memoriului  justificativ  nr.  1930  din  6.08.2012   al  proiectantului  lucrării 

„REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”;
Se impune  efectuarea unor lucrări suplimentare, în speţă suplimentarea volumului de terasamente, 

ţinând cont de caracteristicile perimetrului pe care  urmează a se realiza proiectul în cauză. Această soluţie 
de suplimentare este oportună pentru proiect deoarece se va evita în timp  posibilitatea de a fi inundat 
întregul perimetru amenajat, astfel protejându-se de deteriorarea rapidă a întregii amenajări. 

Astfel  cum rezultă  din  devizul  de  lucrări  întocmit   de  proiectant,  suma ce  este  necesară  a  se 
suplimenta este  120.909,47  lei inclusiv TVA.

Considerăm necesar  si  oportun,   iniţierea  unui  proiect  de   hotărâre  prin  care  să  se  aprobe 
asigurarea şi susţinerea suplimentării cu suma de 120.909,47  lei inclusiv TVA,  a  contribuţiei financiare 
pentru  proiectul   „REALIZARE  DE SPAŢII  VERZI  ÎN  COMUNA GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL 
IALOMIŢA”,   din cadrul  „Programului  naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi“.

                 Inspector,                                                  Inspector,
Dorobanţu Gilica                                                      Cîrstea Daniela-Mihaela



                                                     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.  3120 din 14.12.2012

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind  asigurarea şi susţinerea suplimentării cu suma de 

120.909,47  lei inclusiv TVA, a  contribuţiei financiare pentru proiectul 
„REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,  

din cadrul  „Programului  naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“

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

Având in vedere :
- prevederile art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 59 din 20 iunie 2007 privind 

instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 
în localităţi, cu modificările  şi completările ulterioare,

- prevederile  art. 23 din Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.107 din 20 august 2009 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi,

- prevederile  nr. crt. 148 din anexa la H.G. nr. 110 din 9 februarie 2011 privind aprobarea 
proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în 
cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi;

-  prevederile  art.  44-46  din  Legea nr.  273/2006  privind  finanţele publice  locale,  cu 
modificările  şi completările ulterioare,

-  prevederile  art.  5  pct.  VII  din  H.G. nr.  544  din  23  mai  2012  privind  organizarea  şi 
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 48 din 08.10.2009 
privind aplicarea comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la „Programul naţional de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 3119 din 14.12.2012 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul 

Ialomiţa,
- raportul   comun  nr. 3118 din 14.12.2012 al   compartimentelor contabilitate şi achiziţii 

publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul 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 incheiat prezentul.

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


