
             ROMÂNIA
    JUDEŢUL IALOMIŢA

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru  perioada

 martie 2012 - mai 2012

Consiliul local Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- votul exprimat de majoritatea consilierilor întruniţi  în şedinţă ordinară,
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.unic  -  Se  alege  ca  preşedinte  al  şedinţelor  Consiliului  Local  Gheorghe  
Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  perioada  martie 2012 - mai 2012, domnul  Vlăsceanu Puiu.

                    Preşedinte,                                           Contrasemnează pentru legalitate
                 Praf Mihaela                                                               Secretar,

                                                                                      Praf   Monica

Nr. 1
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,03.02.2012



                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2011 şi 

aprobarea închiderii deficitului secţiunii de dezvoltare al anului 2011,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

 - prevederile art. 49, alin. (12), art. 73, alin. (3), art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr.  
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Ordinului   nr.  18  din  6  ianuarie  2012  pentru  modificarea  Normelor 
metodologice  privind  încheierea  exerciţiului  bugetar  al  anului  2011,  aprobate  prin  Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011;

Examinând:
-  expunerea de motive  nr.  213 din 25.01.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe 
Doja,
- raportul   nr. 212 din 25.01.2012  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 214 din 25.01.2012   al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 215 din 25.01.2012   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul   nr. 216 din 25.01.2012  al secretarului comunei Gheorghe Doja,

            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv 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,

HOTĂRĂŞTE:
          Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie bugetară  pentru  trimestrul IV al anului 2011, 
la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  – Se aprobă  ca deficitul secţiunii de dezvoltare al anului 2011, în sumă de 
131.618,64  lei, să fie suportat din excedentul secţiunii de funcţionare al bugetului local al comunei 
Gheorghe Doja al anului 2011.
        Art.3 -  Primarul  comunei  şi  compartimentul  contabilitate vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 –  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 şi pe 
site www.gheorghedojail.ro.

                  Preşedinte,                          Contrasemnează pentru legalitate
     Praf Mihaela                                          Secretar,

                                                                                Praf Monica

Nr. 2
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 03.02.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                                      ROMÂNIA     
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2011

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-  prevederile  art.107  alin.  (2)  litera  d)  din  H.G.  nr.  611  din  4  iunie  2008  pentru 

aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  217 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  218 din 25.01.2012 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 219 din 25.01.2012 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- raportul nr. 220 din 25.01.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-

financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,   
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 S T E:

Art.1  –  Propune  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  evaluarea 
performanţelor  profesionale  individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa, pe anul 2011, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta.

Art.  2  –  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa, 
primarului  şi secretarului comunei Gheorghe Doja.

   Preşedinte,                                   Contrasemnează pentru legalitate
           Praf Mihaela                      Secretar,

                  Praf Monica 

Nr. 3
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 03.02.2012

ANEXĂ la  HCL nr. 3 din 03.02.2012



RAPORT DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului  public de conducere

Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: PRAF MONICA
Funcţia publică: secretar al comunei Gheorghe Doja
Data ultimei promovari: -
Studii: 
- Facultatea de Drept, specializarea “Drept”, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte Gh. Cristea Bucureşti;
- Program de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 1 an, I.N.A. Bucureşti;
- Master “ Managementul Afacerilor Publice”, Facultatea de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A. Bucureşti.
Numele şi prenumele evaluatorului: ION MIHAI
Funcţia: PRIMAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Perioada evaluată: 01.01.2011- 31.12.2011
Programe de formare la care funcţionarul public  evaluat a participat în perioada evaluată: “Administraţie europeană. Sisteme de 
organizare a sectorului public în statele UE”.

Nr.
crt.

Obiective în perioada evaluată % 
din 

timp

Indicatori de performanţă Realizat
(pondere) 

%

Nota

1 Organizarea, îndrumarea, coordonarea şi 
verificarea  compartimentelor 
subordonate

10 Îmbunătăţirea organizării interne 100 5

2 Gestionarea procedurilor administrative 
privind relaţia dintre  consiliul local şi 
primar

15 Capacitate organizatorică 100 5

3 Primirea, distribuirea si urmărirea 
rezolvării corespondenţei în termen legal

10 Eliminarea cazurilor de 
neîntocmire si nesoluţionare  la 
termen a documentelor

100 5

4 Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii 
consiliului local

20 Informarea permanentă cu 
noutăţile din domeniul de 
activitate

100 5

5 Avizarea pentru legalitate  a proiectelor 
de hotărâre  şi a dispoziţiilor 

10 Inexistenţa cazurilor de atacare a 
hotărârilor şi dispoziţiilor la 
instanţa de contencios 
administrativ

100 5

6 Participarea la şedintele consiliului local 5 Comunicare şi disponibilitate 100 5
7 Organizarea arhivei şi a evidenţei 

statistice a hotărârilor consiliului local şi 
a dispoziţiilor primarului

5 Optimizarea activităţii 100 5

8 Asigurarea transparenţei şi comunicarea 
către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a documentelor  de 
interes public

5 Îmbunatatirea comunicării externe, 
cu alte instituţii şi cu cetăţenii

100 5

9 Îndeplinirea atribuţiilor  încredinţate prin 
legi  speciale

10 Informare permanentă prin 
publicaţii şi acces la internet

100 5

10 Îndeplinirea atribuţiilor primite de la 
consiliul local sau de la primar

10 Promptitudine şi seriozitate în 
indeplinirea atribuţiilor

100 5

NOTA FINALĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR: 5
Nr.
crt.

Criteriile  de performanţă utilizate în evaluare Nota Comentarii

1 Capacitatea de a organiza 5 -
2 Capacitatea de a conduce 5 -
3 Capacitatea de coordonare 5 -
4 Capacitatea de control 5 -
5 Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate 5 -
6 Competenta decizionala 5 -
7 Capacitatea de a delega 5 -
8 Abilitati in gestionarea resurselor umane 5 -
9 Capacitatea de a dezvolta  abilitatile personalului 5 -
10 Abilitati de mediere si negociere 5 -
11 Obiectivitate in apreciere 5 -
12 Capacitate de implementare 5 -
13 Capacitatea de a rezolva eficient problemele 5 -
14 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor 5 -



15 Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite 5 -
16 Capacitatea de analiza si sinteza 5 -
17 Creativitate si spirit de initiativa 5 -
18 Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 5 -
19 Competenta in gestionarea resurselor alocate 5 -

NOTA PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ: 5
NOTA FINALĂ A EVALUĂRII: 5 CALIFICATIVUL EVALUĂRII:  F.B.
Rezultate  deosebite:
1. capacitatea de a desfăşura o activitate efectivă, serioasă şi constantă;
2. capacitatea de a lucra în echipă;
3. capacitatea de a încuraja dezvoltarea aptitudinilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu.
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1. creşterea volumului de muncă precum şi a  răspunderii  secretarului, ca funcţionar public de conducere, în contextul 
permanentelor  transformări şi modificări ale legislaţiei.

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
Nr.
crt.

Obiectivul % din 
timp

Indicatori de performanţă Termen de realizare

1 Organizarea, îndrumarea, coordonarea 
şi verificarea  compartimentelor 
subordonate

10 Îmbunătăţirea organizării 
interne

Permanent

2 Gestionarea procedurilor administrative 
privind relaţia dintre  consiliul local şi 
primar

10 Capacitate organizatorică Permanent

3 Primirea, distribuirea si urmărirea 
rezolvării corespondenţei în termen 
legal

10 Eliminarea cazurilor de 
neîntocmire şi nesoluţionare 
la termen a documentelor

Permanent

4 Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii 
consiliului local

15 Informarea permanentă cu 
noutăţile din domeniul de 
activitate

Permanent

5 Avizarea pentru legalitate  a proiectelor 
de hotărâre  şi a dispoziţiilor 

10 Inexistenţa cazurilor de 
atacare a  hotărârilor şi 
dispoziţiilor la instanţa de 
contencios administrativ

Permanent

6 Participarea la şedintele consiliului 
local

5 Comunicare şi disponibilitate Permanent

7 Organizarea arhivei şi a evidenţei 
statistice a hotărârilor consiliului local 
şi a dispoziţiilor primarului

5 Optimizarea activităţii Permanent

8 Asigurarea transparenţei şi comunicarea 
către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a documentelor 
de interes public

5 Imbunătăţirea comunicării 
externe, cu alte instituţii şi cu 
cetăţenii

Permanent

9 Îndeplinirea atribuţiilor  încredinţate 
prin legi  speciale

10 Informare permanentă prin 
publicaţii şi acces la internet

Permanent

10 Îndeplinirea atribuţiilor primite de la 
consiliul local sau de la primar

10 Promptitudine şi seriozitate în 
îndeplinirea atribuţiilor

Permanent

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
1. Program de perfecţionare  în administraţia publică locală- manager de proiect., accesare fonduri europene etc.
Comentariile funcţionarului public evaluat:
Nu sunt comentarii.
Numele  şi prenumele funcţionarului public evaluat: Praf Monica
Funcţia: secretar al comunei Gheorghe Doja
Semnătura funcţionarului public evaluat:____________________
Data:
Numele şi prenumele evaluatorului: Ion Mihai
Funcţia: primar al comunei Gheorghe Doja
Semnătura evaluatorului:                        ____________________

Data: 

      Preşedinte,                                               Contrasemnează pentru legalitate
                    Praf Mihaela                      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:
- solicitările nr. 153 din 19.01.2012 ;i  221 din 25.01.2012  ale Consiliului de administraţie al Şcolii  Generale  

Gheorghe Doja cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile decembrie 2011 şi ianuarie 2012, 
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  

înregistrată sub nr.223 din 25.01.2012;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 222 din 25.01.2012;
   -  raportul  nr. 224 din  25.01.2012  al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

-  raportul  nr.  225 din 25.01.2012   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  971 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 lunile decembrie  2011 şi ianuarie 2012, 
astfel:

−  540 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);

−  214 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;

−  217 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
   Praf Mihaela                                                                Secretar,

                                                                         Praf Monica        

Nr. 4
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 03.02.2012 
                                       ROMÂNIA

http://www.sloboziail.ro/
http://www.sloboziail.ro/


                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind  organizarea reţelei şcolare 

 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
pentru anul şcolar 2012- 2013

 
Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
-  prevederile art.  19 alin. 1-4 şi  art.  61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei  naţionale, cu modificările şi  

completările ulterioare,
- avizul conform nr. 278 din 09.01.2012 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment Reţea Şcolară;
- avizul conform nr. 278 din 09.01.2012 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment Reţea Şcolară;
Examinând:
- adresa nr. 14305 din 12.12.2011 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment Reţea Şcolară;
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  

înregistrată sub nr. nr. 227 din 25.01.2012;
   -  raportul  nr. 226 din 25.01.2012 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 228 din 25.01.2012 al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr. 229 din 25.01.2012 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. 23, art.36 alin. 2, lit. a) coroborat cu  alin. (3) lit. b),  alin. 2 lit. d) coroborat cu  alin. 6, 
lit. a),  pct. 1,  art.  45  alin.  1  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 organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
pentru anul şcolar 2012- 2013,   astfel:

 UNITATE ŞCOLARĂ CU 
PERSONALITATE JURIDICĂ

 (Nivelul de învăţământ)

Unitate şcolară care va funcţiona ca structură a 
unităţii şcolare cu personalitate juridică

 (nivelul de învăţământ)
 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

GHEORGHE DOJA 
           (NIVEL PREŞCOLAR,  PRIMAR, 

GIMNAZIAL)

-

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

                                 Preşedinte,                                   Contrasemnează  pentru legalitate
   Praf Mihaela                                                                  Secretar,

                                                                           Praf Monica 

Nr. 5
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 03.02.2012

http://www.sloboziail.ro/


                                  ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 
 HOTĂRÂRE

pentru  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 29.08.2011 privind aprobarea Regulamentului local de 
implicare a publicului în 

elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art.  5 şi  art.57 -  61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi 2 din Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor  de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism;

-prevederile  art. 6 alin. (1) şi  (2) din  Legea nr. 52/2003, privind transparenţă decizională în  administraţia 
publică;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile art. 58- 59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Examinând:
- adresa nr.  267 din 06.01.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 231 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  230 din 25.01.2012 al  Secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
 -  raportul nr. 232 din 25.01.2012 al Comisiei juridice şi de disciplină;
În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) 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 modificarea  anexei  nr.  1  la  Hotărârea  nr. 33  din  29.08.2011  privind  aprobarea 
Regulamentului   local  de implicare a publicului  în elaborarea  şi/sau revizuirea planurilor de urbanism  şi 
amenajare a teritoriului, astfel:

I. Art. 48  se modifică  şi va avea următorul cuprins:
”Pe  parcursul  procesului  de  informare  şi  consultare  a  publicului,  administraţiei publice  locale  îi  revin 

următoarele obligaţii:
- să elaboreze planul de consultare a publicului şi raportul informării şi consultării publicului;
- să colaboreze cu grupul de sprijin în vederea formulării temei, obiectivelor şi cerinţelor privind elaborarea 

documentaţiilor de urbanism de tip PUG si PUZ iniţiate de admnistraţia publică locală;
- să informeze prin certificatul de urbanism şi /sau prin avizul prealabil de oportunitate, pe iniţiatorul planului 

urbanistic despre obligaţiile ce-i revin ca urmare a aplicării procedurii de informare şi consultare a publicului;
- să afişeze în locuri vizibile, la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja şi să publice pe pagina proprie de 

internet anunţurile de informare a publicului privind intenţia de elaborare a documentaţiilor de urbanism;
- să notifice factorii interesaţi şi proprietarii direct afectaţi de elaborarea planurilor urbanistice;
-  să asigure  un  spaţiu  unde  pot  fi  consultate  planurile  urbanistice  în  curs  de elaborare  cu  posibilitatea 

exprimării /preluării în scris a observaţiilor şi sugestiilor formulate de părţile interesate;
- sa  pregătească, să organizeze  şi să conducă dezbaterile publice pentru identificarea opiniilor, sugestiilor, 



nevoilor publicului în raport cu propunerile urbanistice;
- să comunice iniţiatorului şi elaboratorului planului urbanistic, sugestiile, obiecţiunile şi observaţiile primite 

de la populaţie în urma consultării documentaţiilor de urbanism;
- să solicite fie modificarea propunerilor în acord cu observaţiile, obiecţiunile şi sugestiile publicului, fie un 

răspuns fundamentat de refuz, dacă este cazul;
- să informeze publicul cu privire la rezultatele informării si consultarii, prin publicarea pe pagina de internet 

şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termenul alocat în funcţie de 
categoria planului urbanistic supus consultării;

- să informeze în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile planurilor urbanistice 
şi care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea;

- să publice pe pagina proprie de internet planşa de propuneri a planurilor urbanistice şi hotărârea de consiliu 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism.”.

II. Art. 51  se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “Consiliul local va prevede anual în bugetul local fonduri pentru informarea şi consultarea publicului, pentru 
iniţierea, elaborarea, avizarea, aprobarea şi implementarea documentaţiilor proprii de urbanism.”

III. Art. 52 se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “Copii ale părţilor din documentaţiile de urbanism, care constituie informaţii de interes public, se eliberează 
gratuit,  la cerere, în format tipărit.”

IV. Art. 53 se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “În cazul în care solicitarea vine din partea unor organizaţii sau fundaţii nonprofit de interes public, educative, 
culturale, sportive, religioase sau cu caracter social nu se percep taxe, în conformitate cu prevederile legale.”

Art.2  -  Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  către Compartimentul  urbanism  şi 
amenajarea teritoriului.

Art.3  -  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  
compartimentului  urbanism şi   amenajarea teritoriului  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
   Praf Mihaela                                                                Secretar,

                                                                         Praf Monica        

Nr. 6
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 03.02.2012

http://www.gheorghedojail.ro/




                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

                    
HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2012,
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

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

1. prevederile  art.  6  alin.  (7)  din  Legea  nr.  416 din  18  iulie  2001  privind  venitul  minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

2. prevederile art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru 
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând:

- expunerea de motive nr.  234 din 25.01.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.233 din 25.01.2012 al  compartimentului  de  asistenţă socială şi autoritate tutelară din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.235 din 25.01.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  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 aprobă  Planul  de acţiuni  şi  lucrări  de interes  local  pentru anul  2012,  pentru 
familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2 -  Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local  poate fi reactualizat pe parcursul 
anului, în acest caz, consiliului local adoptând o hotărâre.

Art.3 - Primarul, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate, are  următoarele obligaţii referitoare la Planul de acţiuni şi lucrări de interes local :

- să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă efectuate conform planului  de acţiuni şi lucrări 
de interes local;

 -  să afişeze planul de acţiuni  şi lucrări  de interes local   precum şi  lista  persoanele care 
urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local;

-  să  transmită la  agenţia  teritorială  lunar,   pentru  luna  anterioară,   documentele  privind 
situaţia  privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi   activităţile 
realizate, conform  planul de acţiuni şi  lucrări de interes local;

-  să  asigure  instructajul  privind  normele  de  tehnică  a  securităţii  muncii  pentru  toate 
persoanele care prestează acţiuni şi lucrări de interes local.

Art.4  –  Prezenta  se  comunică  Instituţiei  Prefectului-  judeţul  Ialomiţa,  primarului  şi 
viceprimarului comunei Gheorghe Doja,  de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

    Preşedinte,  
Contrasemnează  pentru legalitate

   Praf Mihaela                                                                Secretar,
                                                                         Praf Monica     

   
Nr. 7
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 03.02.2012



Anexă la  H.C.L. nr.7 din 03.02.2012

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
 pentru anul 2012

Nr.
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen de 
realizare

Resurse Responsabil

1  Lacul  Fundata Curăţarea şi igienizarea zonei de protecţie 
a lacului Fundata

permanent Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

2 Baza sportivă Lucrări de întreţinere gazon, de igienizare 
teren sport şi împrejmuire, reparaţii gard

aprilie-mai
septembrie-
octombrie

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

3 Zona centrală Igienizare domeniul public, întreţinere 
spaţii verzi, plantat flori şi pomi, văruit 
pomi

permanent Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

4 Instituţii publice
(Primărie, Şcoli, 
Grădiniţă, 
Cămin cultural)

Lucrări de întreţinere, igienizare, zugrăveli 
interioare şi exterioare

Lucrări de deszăpezire

iulie- august

decembrie- 
februarie

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

5 Platforma 
compost

Lucrări de igienizare,  întreţinere şi 
supraveghere  platformă compost

permanent Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

6 Domeniul 
public şi privat

Lucrări de demolare a construcţiilor 
dezactivate din domeniul public şi privat 
al comunei, lucrări de amenajare  parcări 
şi spaţii verzi

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

7 Serviciul public 
de alimentare cu 
apă

 Săpături manuale  în cazul unor 
intervenţii sau defecţiuni în sistem ori  în 
cazul lucrărilor de extindere a reţelei de 
alimentare

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

8 Alte activităţi
de interes şi 
utilitate publică

Asigurarea depozitelor de combustibil 
solid (lemne şi cocs), diferite activităţi de 
întreţinere şi reparaţii ocazionate de 
producerea unor fenomene meteorologice 
sau calamităţi  naturale (ploi torenţiale, 
vânt puternic, incendii, cutremure, 
inundaţii).

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari 
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

 

                Preşedinte,                          Contrasemnează pentru legalitate
     Praf Mihaela                                          Secretar,

                                                                                Praf Monica





                                   ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

   H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de 

Asistenţă Socială  2012 - 2017, a Codului etic al personalului care
oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul  de  organizare  şi 

funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă  Socială, 
la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile  art. 6 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale;
- prevederile art. 11 alin.  (4), art. 12, art.50^2 şi art.50^4  din O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art.3 alin.1 din  H.G. nr.  1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice  de  aplicare  a 

prevederilor  O.G.  nr.68/2003  precum  şi  a  Metodologiei  de  acreditare  a  furnizorilor  de  servicii  sociale,  cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului M.M.S.S.F.  nr. 383 din 6 iunie 2005 
pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii 
acestora de către furnizori,
        - prevederile art. 4 şi Anexei 1 la H.G.  nr.  90 din 23 ianuarie 2003  privind   aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare  şi funcţionare  a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
     - prevederile Anexelor nr.  1-3 din H.G. nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor 
de asistenta sociala si  a structurii  orientative de personal,  a Regulamentului-cadru de organizare si  functionare a  
institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului 
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 1.007 din 1 septembrie 2005, 
             Examinând:

-expunerea de motive nr. 237 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 236 din 25.01.2012 al compartimentului de asistenţă socială;
- raportul nr.  238 din 25.01.2012 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  239 din 25.01.2012  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi  

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
-  raportul  nr.  240  din  25.01.2012 al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) , alin. (4) lit. e) şi alin. (6) lit. a pct. 2, 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 aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Compartimentul 
de Asistenţă Socială subordonat Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2012-
2017, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -  Se  aprobă  Carta  drepturilor  beneficiarilor  de  servicii  sociale  furnizate  de  către 
Compartimentul de  Asistenţă Socială  subordonat Consiliului local al  comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa, 
conform Anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 -  Se aprobă  Codul etic al personalului care oferă servicii sociale,  la nivelul comunei  Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  4 -  Se aprobă  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Compartimentului  Asistenţă 
Socială,  la nivelul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform  Anexei  nr.  4  care  face  parte  din  prezenta 
hotărâre.

Art. 5 - Primarul comunei Gheorghe  Doja, prin compartimentul de asistenţă socială, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 -  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  
compartimentului  Asistenţă  socială  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
   Praf Mihaela                                                                   Secretar,

                                                                           Praf Monica     
Nr. 8
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 03.02.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                          ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA                                ANEXA  nr.  1  la  HCL nr. 8 din 03.02.2012 
          COMUNA  GHEORGHE DOJA
COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

      PLAN  STRATEGIC DE DEZVOLTARE A  SERVICIILOR SOCIALE 

   2012-2017

Nr.
crt.

Obiectiv strategic  Acţiuni/Măsuri/Metode de 
implementare/Termene/Rezultate 

1. Dezvoltarea 
Compartimentului de 
Asistenţă socială

Perfecţionarea personalului  cu atribuţii în asistenţa socială 
privind evaluarea iniţială şi complexă a cazurilor care 
prezintă nevoi sociale
Termen: anual
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate

2. Prevenirea abandonului 
familial   al copilului 

Acordarea  de servicii familiilor care au un număr mare de 
copii şi un grad ridicat de sărăcie, fiind în risc permanent de 
abandon familial
Termen: permanent
Rezultat: eradicarea abandonului familial

3. Prevenirea abandonului 
şcolar al copilului

Dezvoltarea de parteneriate cu şcoala din localitate, în 
vederea suportului comun acordat copiilor aflaţi în risc de 
abandon şcolar.
Termen: octombrie 2012
Rezultat: înlăturarea abandonului şcolar

4. Prevenirea exploatării 
copilului prin muncă

Informarea tuturor persoanelor care folosesc minori la muncă 
agricolă, cu privire la consecinţele penale în cazul exploatării 
copilului prin muncă
Termen: permanent
Rezultat: evitarea exploatării copilului prin muncă

5. Promovarea drepturilor 
fundamentale ale 
copilului, conform Legii 
272/2004, cu 
modificările şi 
completările ulterioare

Informarea atât a părinţilor cât şi a comunităţii cu privire la 
drepturile fundamentale ale copilului - dreptul la educaţie, la 
sănătate, la socializare, dreptul la o familie, dreptul de a 
creşte într-un mediu sănătos, dreptul la protecţia imaginii, 
dreptul la a-şi exprima opinia etc.
Termen: semestrial
Rezultat: respectarea drepturilor fundamentale ale copilului

6. Prevenirea 
instituţionalizării 
persoanei cu handicap

Indrumarea familiilor persoanei cu handicap cu privire la 
drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de persoana bolnavă
Termen:semestrial
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap

7. Asigurarea serviciilor la 
domiciliu pentru 
persoana cu handicap 
grav

Selecţia şi angajarea de asistenţi personali, preferabil  din 
familia persoanei cu handicap, care să se ocupe de îngrijirea 
corespunzatoare şi să răspundă în mod optim la exigenţele 
persoanei cu handicap
Termen: permanent
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap

8. Protecţia victimelor 
violenţei domestice

Asigurarea unei intervenţii prompte la nivelul comunităţii, în 
cazurile de violenţă domestică, prin protecţia imediată a 
victimei şi securizarea spaţiului familial



Termen: permanent
Rezultat: depăşirea situaţiilor de dificultate ale familiilor

9. Prevenirea recidivei de 
violenţă domestică

Servicii de îndrumare pentru toţi membrii familiei cu tensiuni 
şi violenţă familială, în vederea depăşirii momentului de criză 
şi prevenirii unor noi episoade  de violenţă.
Termen: anual
Rezultat: asigurarea unui climat  familial corespunzător

10. Promovarea unei 
imagini pozitive a 
persoanei vârstnice în 
comunitate

Cultivarea în rândul comunităţii a unui concept de respect 
faţă de persoana vârstnică  şi faţă de valoarea experienţei sale 
de viaţă
Termen: permanent
Rezultat: crearea unei comunităţi pentru care respectul şi 
consideraţia sunt  adevărate valori

11. Socializarea şi 
prevenirea 
marginalizării persoanei 
vârstnice

Crearea unui spaţiu de socializare pentru persoanele de vârsta 
a treia, crearea unor punţi între generaţii şi înlesnirea unor 
întalniri, între elevi şi  persoanele vârstnice fără aparţinători 
legali
Termen: 2014
Rezultat: interacţiunea socială a beneficiarilor

12. Atragerea de parteneri 
privaţi pentru 
dezvoltarea serviciilor 
de asistenţă socială

Identificarea şi cooptarea unui partener privat care să sprijine 
autoritatea locală prin servicii de suport, în realizarea 
obiectivelor de prevenire a marginalizării sociale
Termen: 2013
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate

13. Dezvoltarea unei reţele 
de reprezentanţi locali 
cu aport în crearea de 
locuri de muncă

Implicarea persoanelor juridice şi fizice, cu afaceri, în special 
din domeniul agricol, în creşterea nivelului comunităţii, prin 
preluarea  persoanelor din sistemul de servicii şi prestaţii 
sociale, în sistemul de persoană activă în câmpul muncii
Termen: permanent
Rezultat: creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă

14. Promovarea conceptului 
de persoană activă pe 
piaţa muncii, ca 
persoană dezvoltată şi 
evoluată

Indrumarea persoanelor fără loc de muncă, în ocuparea unui 
loc de muncă în cadrul micilor afaceri agricole de pe raza 
localităţii şi chiar a dezvoltării proprii a unei astfel de 
activităţi
Termen: permanent
Rezultat: creşterea nivelului de trai al membrilor comunităţii

15 Înfiinţarea unui centru 
de zi pentru persoanele 
defavorizate

Realizarea unui proiect şi obţirea fondurilor necesare 
Termen: 2013-2014
Rezultat: furnizarea unor servicii de calitate pentru persoanele 
defavorizate: minori, persoane vârstnice, victime ale violenţei 
în familie etc.

     

                            Preşedinte,                                   Contrasemnează  pentru legalitate
   Praf Mihaela                                                         Secretar,

                                                                       Praf Monica        



                         ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA                        ANEXA  nr.  2  la   HCL nr. 8 din 03.02.2012 
          COMUNA  GHEORGHE DOJA
COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

            CARTA DREPTURILOR

              BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

CAPITOLUL I - DREPTURI GENERALE

Art.1  -   Beneficiarii de servicii sociale acordate de serviciu pot fi: copii aflaţi în risc de abandon 

familial  sau  şcolar,  persoane vârstnice,  persoane cu handicap,  persoane afectate  de violenţa  în  familie, 

bolnavi cronici,  persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, persoane care au părăsit 

penitenciarele, familii monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni 

români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, 

de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică.

Art.2 -  Pot beneficia de serviciile sociale acordate de serviciu cetăţenii altor state şi apatrizii, care 

au domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Gheorghe  Doja.

Art.3 -   Serviciile sociale se acordă la solicitarea beneficiarului, a unei rude a acestuia sau a altei 

persoane  fizice,  sau  în  urma  sesizării  venite  din  partea  cetăţenilor,  unor  instituţii  sau  reprezentanţi  ai 

societăţii civile.

Art.4  -  Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică  sau,  după caz,  încetează în condiţiile şi 

procedurile prevăzute de normele legale în vigoare.

Art.5 -  Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a angajaţilor 

prin afişarea Cartei la sediul serviciului precum şi prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor 

interesate.

Art.6  -   Prezenta cartă se va completa periodic funcţie de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 

sociale la nivelul serviciului şi funcţie de reglementările legale ce vor apare în domeniu.

CAPITOLUL II - DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.7 -  Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale fără nici 

o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice şi / sau religioase, 

deficienţe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

Art.8 -  Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoaşterea valorii 

fiecăruia  ca  fiinţă  raţională,  posesoare  a  unor  drepturi  şi  libertăţi  inalienabile,  indestructibile  şi 

imprescriptibile,  capabilă  să  îşi  controleze  propria  sa  viaţă,  respectându-se  convingerile  sale  politice, 



religioase, culturale, sociale.

Art.9 -  Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor 

directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi vizează, cu afirmarea dreptului clientului la 

libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă.

Art.10  -   Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi intimitate, 

informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate 

sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia, asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

Art.11  -   Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate 

atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie precum şi in funcţie de resursele umane 

şi materiale ale serviciului.

Art.12 -  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din partea personalului 

creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori 

implicaţi în acordarea serviciilor sociale.

Art.13 -  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţă respectiv la dreptul la reţinere, 

acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori şi credinţe şi a nu discuta cu 

profesionistul situaţiile pe care nu le consideră relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii fiind 

îndreptăţiţi să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.

Art.14  -   Beneficiarilor de servicii sociale li  se respectă dreptul la viaţa intimă pe tot  parcursul 

procesului de furnizare a serviciilor.

Art.15  -  Beneficiarii  de  servicii  sociale  au  dreptul  să  participe  la  evaluarea  serviciilor  sociale 

acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul şi de a realiza orice activitate de intervenţie pe 

baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.

Art.16  -   Beneficiarii  de servicii  sociale  au dreptul  de a-şi  exprima nemulţumirea cu privire  la 

acordarea serviciilor sociale.

CAPITOLUL III - DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE INFORMARE

Art.17 -  Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă 

cu  realitatea  şi  centrată  pe  problema  clientului,  fiind  transmisă  într-un  limbaj  clar,  concis,  adaptat  la 

capacitate de înţelegere a clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză pentru o 

formă sau alta de ajutor.

Art.18  -   Beneficiarii  serviciilor  de  informare  au dreptul  la  o  informare  adaptată  în  funcţie  de 

nevoile şi problemele lor.

Art.19 -  Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă care să cuprindă 

toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile. 

Art.20 -  Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai 

scurt timp posibil de la momentul solicitării.



CAPITOLUL IV - DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR  DE SERVICII SOCIALE

Art.21 -  Serviciile sociale se acordă prin încheierea unui contract între reprezentantul furnizorului şi 

client  în  care  sunt  stabilite  drepturile  şi  obligaţiilor  părţilor  precum  şi  răspunderea  părţilor  în  cazul 

nerespectării clauzelor contractuale.

Art.22 -  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului ceea 

ce  presupune  din  partea  personalului  o  explorare  aprofundată  a  problemelor  şi  totodată  o  explorare  a 

soluţiilor alternative, în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află clientul.

Art.23  -   Beneficiarii  de servicii  sociale  au dreptul  la  o  consiliere  neutră  şi  imparţială  ceea  ce 

presupune neimplicarea  personalului  în  relaţii  sentimentale,  de  rudenie,  de  prietenie  cu  clientul,  cât  şi 

netranspunerea profesionistului în starea emoţională a clientului.

CAPITOLUL V - DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 
(PERSOANE CU HANDICAP) ASIGURATE DE ASISTENTUL PERSONAL

Art.24 -  Dreptul de a fi tratat cu respect, bună credinţă şi înţelegere.

Art.25 -  Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu conform contractului de muncă încheiat de 

asistentul personal cu primarul localităţii.

Art.26 -  Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare.

Art.27 -  Ajutor şi sprijin pentru implicarea sa în viaţa cotidiană.

CAPITOLUL VI - OBLIGAŢII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.28 -  Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune personalului adevărul, de a furniza 

acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică.

Art.29 -   Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, respectiv de  a-şi 

asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca 

cetăţean în acord cu normele legale în vigoare.

Art.30  -   Beneficiarii  serviciilor  sociale  sunt  obligaţi  să  participe  la  procesul  de  furnizare  a 

serviciilor sociale.

Art.31 -  Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să pastreze confidentialitatea datelor obtinute in 

cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale.

Art.32 - Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social orice modificare 

intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.

Art.33   -   Beneficiarii  serviciilor  sociale  au  obligaţia  de  a  coopera  cu  personalul  implicat  în 

acordarea serviciilor sociale.



Art.34 -  Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea primăriei în cazurile în 

care personalul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi obligaţiile prevăzute 

în Codul etic.

Art.35 - Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu personalul cu 

care intră în contact pe parcursul oferirii serviciilor sociale.

CAPITOLUL VII - OBLIGAŢII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.36 - Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere:

- respectarea prevederilor contractului încheiat cu furnizorul de servicii sociale.

Art.37 -  Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) asigurate de asistentul 

personal:

- actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de lege;

-  respectarea şi participarea la realizarea planului de recuperare stabilit  de Comisia de expertiză 

medicală;

-  aducerea  la  cunoştinţa  conducerii  primăriei a  oricărei  modificări  survenite  în  situaţia  social-

economică, familială.

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE

Art.38 -  Prezenta cartă va fi îmbunătăţită periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul 

asistenţei sociale.

Art.39 -  Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul instituţiei cât şi 

prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

                            Preşedinte,                                   Contrasemnează  pentru legalitate
   Praf Mihaela                                                         Secretar,

                                                                       Praf Monica        
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                JUDEŢUL IALOMIŢA                        ANEXA  nr.  3  la  HCL nr. 8 din 03.02.2012 
          COMUNA  GHEORGHE DOJA
COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

CODUL ETIC

AL PERSONALULUI CARE OFERĂ SERVICII SOCIALE

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art.1  -   Codul etic cuprinde norme de conduită obligatorii în legătură cu exerciţiul îndatoririlor 

profesionale ale personalului care oferă servicii sociale precum şi principiile şi valorile care stau la baza 

furnizării serviciilor sociale.

Art.2 -   Prevederile prezentului cod etic se aplică personalului care oferă servicii sociale la sediul 

primăriei, în cadrul compartimentului de asistenţă socială.

Art.3 -  Normele de conduită cuprinse în codul etic sunt în concordanţă cu reglementările legale în 

vigoare din domeniul asistenţei sociale.
Art.4 -  Serviciile sociale oferite trebuie să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, în vederea prevenirii, limitării şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, 

pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale 

şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

CAPITOLUL II - PRINCIPIILE ŞI VALORILE CARE STAU LA BAZA  FURNIZĂRII 
SERVICIILOR SOCIALE

a) Solidaritatea socială

Întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de 

protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii 

sociale a acestei categorii de populaţie.

    b) Subsidiaritatea 

În  situaţia  în  care  persoana  sau  familia  nu  îşi  poate  asigura  integral  nevoile  sociale,  intervin 

colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul.

    c) Universalitatea

Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege.

    d) Respectarea demnităţii umane

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii,  îi  sunt respectate 

statutul  individual  şi  social  şi  dreptul  la  intimitate  şi  protecţie  împotriva  oricărui  abuz  fizic,  psihic, 

intelectual, politic sau economic.



    e) Abordarea individuală

Măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest 

principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, 

condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de 

dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului.

    f) Parteneriatul

    Autorităţile  publice centrale  şi  locale,  instituţiile  publice şi  private,  organizaţiile  neguvernamentale, 

instituţiile  de  cult  recunoscute  de  lege,  precum  şi  membrii  comunităţii  stabilesc  obiective  comune, 

conlucrează  şi  mobilizează  toate  resursele  necesare  pentru  asigurarea  unor  condiţii  de  viaţă  decente  şi 

demne pentru persoanele vulnerabile.

    g) Participarea beneficiarilor, 

    Beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea 

programelor  individualizate  de  suport  social  şi  se  implică  activ  în  viaţa  comunităţii,  prin  intermediul 

formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile.

    h) Transparenţa

    Se  asigură  creşterea  gradului  de  responsabilitate  a  administraţiei  publice  centrale  şi  locale  faţă  de 

cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor.

    i) Nediscriminarea 

    Persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă 

faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, 

vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o 

categorie defavorizată.

    j) Eficacitatea

    Utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre 

activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat.

    k) Eficienţa

    Utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu.

    l) Respectarea dreptului la autodeterminare

    Fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se 

că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi.

    m) Activizarea

    Măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării 

sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial.

    n) Caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială

    Pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip.

    o) Proximitatea

    Serviciile  sunt  organizate  cât  mai  aproape de  beneficiar,  pentru  facilitarea  accesului  şi  menţinerea 



persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă.

    p) Complementaritatea şi abordarea integrată

    Pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, 

comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat 

cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc..

    q) Concurenţa şi competitivitatea

    Furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii 

serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale.

    r) Egalitatea de şanse 

     Beneficiarii,  fără niciun fel  de discriminare,  au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi 

dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială.

    s) Confidenţialitatea

    Pentru respectarea vieţii  private,  beneficiarii  au dreptul  la  păstrarea confidenţialităţii  asupra datelor 

personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află.

    t) Echitatea

    Toate  persoanele  care  dispun  de  resurse  socioeconomice  similare,  pentru  aceleaşi  tipuri  de  nevoi,  

beneficiază de drepturi sociale egale.

    u) Focalizarea

    Beneficiile  de asistenţă  socială  şi  serviciile  sociale  se adresează celor  mai  vulnerabile  categorii  de 

persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.

    v) Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii

    Beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

CAPITOLUL III - REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ ÎN ACORDAREA 
SERVICIILOR SOCIALE

Art.6  -  Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordă servicii sociale 

impune respectarea unor norme de comportament şi conduită în scopul: 

a. de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu 

dileme practice care implică o problematică etică;

b. de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii sociale împotriva incompetenţei 

şi a neprofesionaliştilor;

c. de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum şi 

relaţiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanţii altor instituţii sau ai societăţii civile.

d. de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în acordarea serviciilor sociale în 

vederea evaluării activităţii acestora.



Art.7 - Reguli de comportament şi conduită în relaţia beneficiar servicii sociale – personal implicat: 

1. În identificarea beneficiarului, evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea nevoii sociale, în vederea 

realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv, monitorizare:

-  personalul trebuie să manifeste disponibilitate faţă de beneficiar, care vine din proprie iniţiativă la 

asistentul social; 

-  personalul  stabileşte  împreună  cu  clientul  care  este  problema  asupra  căreia  urmează  să  se 

acţioneze;

− să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice; 

− să inspire încredere clientului;

-  să ştie să-i suscite şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului;

- să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, să fie capabil să se pună 

în situaţia acestuia;

-  să reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi client (distanţa datorată diferenţelor de statut social,  

de cultură, de sex, etc.);

- personalul trebuie să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale comunicării şi să-şi dea 

seama de mecanismele de apărare ale eului pe care clientul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai 

sensibile şi problemele care-l privesc îndeaproape;

2. În furnizarea serviciilor de informare

Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă:

- personalul trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune o bună pregătire 

profesională, teoretică şi practică, limbajul profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacităţii de 

înţelegere  a  clientului,  clientului  i  se  vor  prezenta  date,  avantajele  şi  dezavantajele  opţiunilor  posibile, 

informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor clientului, informarea să se facă în cel mai scurt 

timp de la solicitarea clientului.

3. În furnizarea serviciilor de consiliere

- consilierea se realizează în baza unui contract între furnizor şi beneficiar, cu precizarea drepturilor 

şi obligaţiilor părţilor precum şi a sancţiunilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale;

- personalul face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor obiectului alegând strategia 

şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor;

- personalul nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, 

categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;

- personalul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude;



-  personalul  evită  transpunerea  în  starea  emoţională  a  clientului;  profesionistul  trebuie  să  îşi 

controleze propriile  sentimente şi  să îşi  reprime propriile  afecţiuni,  profesionistul  trebuie să asculte,  să 

acorde atenţie reală fiecărui client, să evite atitudinile superficiale şi neglijente;

− personalul nu se va implica în relaţii sentimentale cu clientul;

− personalul pune interesul clientului mai presus de interesul său;

-  personalul nu poate impune o decizie luată de el clientului său, profesionistul trebuie să ţină 

seama de opţiunea clientului;

4. In furnizarea serviciilor acordate de către asistentul personal la domiciliul persoanelor cu 

handicap grav precum şi a serviciilor de zi din cadrul centrelor de zi:

- furnizarea serviciilor se realizează cu respectarea normelor legale în vigoare, după caz: în baza 

contractului încheiat între părţi, a planului de interventie si/sau recuperare stabilit prin acordul părţilor;

- personalul implică beneficiarii şi partenerii în procesul de organizare şi dezvoltare a serviciilor 

sociale, beneficiarii fiind informaţi asupra procedurilor de participare în cadrul furnizării de servicii;

-  personalul  se  preocupă  permanent  pentru  creşterea  calităţii  serviciilor  oferite  monitorizând 

evoluţia cazului, venind în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor cu promptitudine şi eficienţă cu respectarea 

termenelor legale;

- personalul manifestă corectitudine, obiectivitate şi imparţialitate în acordarea de servicii;

-  personalul  implicat  în  furnizarea  serviciilor  de  asistenţă  la  domiciliul   persoanei  cu  handicap 

trebuie să dovedească respect faţă de persoana asistată, să ţină seama de opţiunile acesteia, să-I respecte 

demnitatea ţinând cont de dorinţele şi starea în care se află aceştia respectându-le intimitatea, manifestând 

atitudine de reconciliere când situaţia o impune;

- personalul trebuie să-şi asume o anume mentalitate emoţională faţă de client oferind servicii cu 

respectarea  condiţiilor  legale,  oricui  le  solicită  în  calitate  de  client,  consideraţiile  particulare  nefiind 

acceptate în relaţia profesională;

- personalul trebuie să fie dezinteresat în relaţia sa cu clientul, trebuie să fie motivat mai puţin de 

interesul propriu şi mai mult de dorinţa de a-şi oferi serviciul la nivel maxim; el trebuie să fie pregătit să 

ofere la cerere serviciile sale, renunţând chiar la priorităţile vieţii private.

Art.8 -  Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg – coleg

1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat de faptul că toţi angajaţii 

sunt  mobilizaţi  pentru  realizarea  unor  obiective  comune  conform  Regulamentului  de  Organizare  şi 

Funcţionare,  comunicarea  prin  transferul  de  informaţii  între  colegi  fiind  esenţială  în  soluţionarea  cu 

eficienţă a problemelor.

2.  Colegii  îşi  datorează respect  reciproc,  consideraţie,  dreptul  la  opinie,  eventualele  divergenţe, 



nemulţumirii,  apărute  între  aceştia  soluţionându-se  fără  să  afecteze  relaţia  de  colegialitate,  evitându-se 

utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.

3.  Intre  colegi  trebuie  să  existe  sinceritate  şi  corectitudine,  opiniile  exprimate  să  corespundă 

realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendenţios.

4.  Relaţia  dintre  colegi  trebuie  să  fie  egalitară,  bazată  pe  recunoaşterea  intraprofesională,  pe 

colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie.

5. Între colegi în desfăşurarea activităţii trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură 

progresul  profesional,  acordarea  unor  servicii  sociale  de  calitate,  evitându-se  comportamentele 

concurenţiale,  de promovare ilicită a propriei imagini,  de atragere a clienţilor,  de denigrare a colegilor; 

comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale 

nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.     

6. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin 

consens,  manifestându-se  deschidere  la  sugestiile  colegilor  admiţând  critica  în  mod  constructiv  şi 

responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării 

reciproce a progresului profesional.

Art.9 -  În relaţia angajat – reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile.

1. Relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile vor avea în vedere  

interesul  clientului,  al  persoanei  asistate,  manifestând respect  şi  atitudine  conciliantă  în  identificarea  şi 

soluţionarea tuturor problemelor evitând situaţiile conflictuale, după caz procedând la soluţionarea pe cale 

amiabilă.

2. În reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie să fie de 

bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului.

3. Angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în desfăşurarea activităţii profesionale 

şi în luarea deciziilor fiind reţinut la respectarea întocmai a normelor legale în vigoare şi aducerea lor la 

cunoştinţa  celor  interesaţi,  pentru  promovarea  unei  imagini  pozitive  a  serviciului,  pentru  asigurarea 

transparenţei activităţii instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia.

4.  Angajatul  colaborează  cu  alte  instituţii  în  interesul  clientului  în  scopul  realizării  optime  a 

programelor şi strategiilor instituţiei evitând dezvăluirea informaţiilor confidenţiale.

5. Angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale, comerciale sau electorale.

CAPITOLUL  IV – SANCŢIUNI,  MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR

Art.10  -   Nerespectarea  prevederilor  prezentului  cod  de  etică  atrage  răspunderea  persoanei 

vinovate.



Stabilirea vinovăţiei  se face cu respectarea procedurilor  legale  în  vigoare şi  în  conformitate  cu 

normele Codului de Conduită al personalului contractual, Statutul asistenţilor sociali, Regulamentul intern 

al instituţiei.

Art.11  -   Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor sociale se înregistrează şi 

soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituţiei în conformitate cu normele legale în 

vigoare. 

Art.12  -   Reclamaţiile  şi  sesizările  se  pot  face  şi  verbal  în  cadrul  programului  de  audienţe  al  

primarului, stabilit prin Regulamentul intern sau în scris şi adresat instituţiei. 

Înregistrarea sesizării se realizează prin:

a. înscrierea în registrul de audienţe;

b. înregistrarea la ghişeul de relaţii cu publicul de către inspectorul de serviciu;

c. înscrierea în registrul de intrare-ieşire al instituţiei.

CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE

Art.13 - Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul 

asistenţei sociale.

Art.14  -   Codul  etic  se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor  prin afişare la sediul instituţiei,  prin 

postare pe site www.gheorghedojail.ro  . cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

                Preşedinte,                                   Contrasemnează  pentru legalitate
   Praf Mihaela                                                         Secretar,

                                                                       Praf Monica        

http://www.gheorghedojail.ro/


                            ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA                            ANEXA  nr.  4 la  HCL nr. 8 din 03.02.2012  
          COMUNA  GHEORGHE DOJA
COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  COMPARTIMENTULUI  DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ (CAS)   DIN  CADRUL  APARATULUI  DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
COMUNEI GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL   IALOMIŢA

   CAPITOLUL  I - DISPOZIŢII  GENERALE

Art.  1  -   COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  al   aparatului  de  specialitate  al 

primarului comunei  Gheorghe Doja,   se  organizează  şi  funcţionează  potrivit  prevederilor:

-  Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale;

-  O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  H.G.  nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  O.G. 

nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a  furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului M.M.S.S.F.  nr. 383 din 6 iunie 2005 pentru 

aprobarea  standardelor  generale  de  calitate  privind  serviciile  sociale  şi  a  modalităţii  de  evaluare  a 

îndeplinirii acestora de către furnizori,

         - H.G.  nr.  90 din 23 ianuarie 2003  privind   aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare  şi 

funcţionare  a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

        - H.G. nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a 

structurii  orientative de personal,  a  Regulamentului-cadru de organizare si  functionare a  institutiilor  de 

asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  O.G. nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 1.007 din 1 septembrie 2005.

Art.2  -   COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ   al   aparatului  de  specialitate  al 

primarului  comunei Gheorghe  Doja este  un  serviciu  public, fără  personalitate  juridică, în  subordinea 

directă  a  Consiliului  Local al  comunei  Gheorghe Doja, având sediul în comuna Gheorghe Doja, judeţul 

Ialomiţa,  strada  Grădiniţei,  nr.  15,  realizând  măsurile  de   asistenţă  socială în   domeniul   protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor  singure, persoanelor  vârstnice,  persoanelor  cu  handicap,  precum  şi  altor 

persoane  aflate  în  situaţie  de  nevoie.

Art.3 -  Prezentul  regulament stabileşte  procedura  de  desfăşurare  a  activităţii  Compartimentului 

Asistenţă Socială   din  cadrul  al  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, cu 

personal  de  specialitate  din  cadrul  acestuia.

Art.4  -   Structura  organizatorică  a   Compartimentului  Asistenţă  Socială   al    aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Gheorghe Doja   precum  şi  numărul  maxim  de  posturi  sunt  cele 



prevăzute  în  organigrama  şi  statul  de  funcţii  aprobate  prin  HCL   45 din 16.12.2011,  care  fac  parte 

integrantă  din  prezentul  regulament.

Art.5  -    Conducerea  Compartimentului Asistenţă  Socială  este  asigurată  de  inspectorul    cu 

atribuţii   de  asistenţă socială   care  va  semna  actele  emise  de  acest  serviciu  împreună  cu  primarul 

comunei  Gheorghe Doja. 

CAPITOLUL  II – VALORI ŞI  PRINCIPII  GENERALE CARE  STAU  LA  BAZA 

FUNCŢIONĂRII  CAS

    a) solidaritatea socială, 

    b) subsidiaritatea, 

    c) universalitatea, 

    d) respectarea demnităţii umane, 

    e) abordarea individuală, 

    f) parteneriatul, 

    g) participarea beneficiarilor, 

    h) transparenţa, 

    i) nediscriminarea, 

    j) eficacitatea, 

    k) eficienţa, 

    l) respectarea 

    m) activizarea, 

    n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, 

    o) proximitatea,

    p) complementaritatea şi abordarea integrată, 

    q) concurenţa şi competitivitatea, 

    r) egalitatea de şanse, 

    s) confidenţialitatea, 

    t) echitatea,

    u) focalizarea, 

    v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii.

CAPITOLUL  III - ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  COMPARTIMENTULUI ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ  AL  COMUNEI   GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA

Art.6 -  In  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare, Compartimentul Asistenţă 

Socială   al  aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei  Gheorghe Doja  desfăşoară activităţi  în 

următoarele  domenii:

(A) în  domeniul  protecţiei  copilului:

1.  Monitorizează  şi   analizează  situaţia  copiilor  din   localitate,   respectarea   şi   realizarea 

drepturilor  lor,  asigură  centralizarea  şi  sintetizarea  acestor  date  şi  informaţii;



2.  Identifică  copiii  aflaţi  în  stare  de  dificultate, elaborează  documentaţia  pentru  stabilirea 

măsurilor  speciale  de  protecţie  a  acestora  şi  susţine  în  faţa  organelor  competente  măsurile  de 

protecţie  propuse;

3. Realizează  şi  sprijină  activitatea  de  prevenire  a  abandonului  copilului;

4. Exercită  dreptul  de  a  reprezenta  copilul şi  de  a  administra  bunurile acestuia, în  situaţiile  şi 

în  condiţiile  prevăzute  de  lege;

5. Organizează  şi  susţine  dezvoltarea  de  servicii  alternative  de  tip  familial;

6. Identifică,  evaluează şi  acordă  sprijin  material  şi  financiar  familiilor  cu  copii  în  întreţinere; 

asigură  consiliere  şi  informare familiilor  cu  copii  în  întreţinere asupra  drepturilor  şi  obligaţiilor 

acestora, asupra  drepturilor  copilului, asupra  serviciilor  disponibile  pe  plan  local, asupra  instituţiilor 

speciale;

7. Asigură şi  urmăreşte  aplicarea  măsurilor  educative  stabilite  de  organele  competente  pentru 

copilul  care  a  săvârşit  o faptă  prevăzută  de  legea  penală, dar  care  nu  răspunde  penal;

8. Asigură şi  urmăreşte  aplicarea  măsurilor  de  prevenire  şi  combatere  a  consumului  de  alcool 

şi  droguri,  precum  şi  a  comportamentului  delincvent;

9. Colaborează  cu  serviciile  publice  descentralizate  ale  ministerelor  şi  ale  celorlalte  organe de 

specialitate  ale  administraţiei  publice  centrale în  vederea identificării  situaţiilor  deosebite  care  apar  în 

activitatea  de  protecţie  a  copilului, a  cauzelor  apariţiei  acestor  situaţii  şi  a  stabilirii  măsurilor  pentru 

îmbunătăţirea  acestei  activităţi;

10.  Realizează  parteneriate   şi   colaborează  cu   organizaţiile  neguvernamentale   şi   cu 

reprezentanţii  societăţii  civile  în  vederea  dezvoltării  şi  susţinerii  măsurilor  de  protecţie  a  copilului;

11. Asigură  relaţionarea  cu  diverse  servicii  specializate;

12.Sprijină  accesul   în  instituţiile  de  asistenţă  socială  destinate   copilului   sau  mamei  şi 

copilului  şi  evaluează  modul  în  care  sunt  respectate  drepturile  acestora;

13.  Asigură  realizarea   activităţilor  în   domeniul   asistenţei  sociale,   în   conformitate   cu 

responsabilităţile  ce  îi  revin,  stabilite  de  legislaţia  în  vigoare;

14.  Întocmeşte  anchete  sociale  pentru  reevaluarea  situaţiei  minorilor  aflaţi  în  centrele  de 

plasament  şi  în  plasament  familial;

15. Întocmeşte  plan  de  servicii  privind  prevenirea  abandonului  familial  şi  şcolar;

16. Întocmeşte  dosarele  pentru  instituirea  măsurilor  de  protecţie;

17. Întocmeşte  anchete  sociale  pentru  declararea  abandonului  şi  adopţii (pentru  minorii  aflaţi 

in  instituţiile  de  ocrotire  şi  pentru  toţi  cei  care  au  domiciliul  în  raza  administrativ-  teritorială  a 

comunei Gheorghe Doja);

18. Întocmeşte  anchete  sociale  pentru  încredinţarea  minorilor  în  cazul  desfacerii  căsătoriei  prin 

divorţ;

19. Întocmeşte  anchete  sociale  solicitate  de  Poliţie,  instanţe  judecătoreşti  sau  de  alte  instituţii 

sau  autorităţi, pentru  delincvenţii  minori  sau  în  alte  cazuri cu  minori;



20. Întocmeşte  anchete  sociale  pentru  reorientări  şcolare ale  elevilor  cu  probleme  de  integrare 

în  societate,  tulburări  de  comportament etc;

21.  Întocmeşte  anchete   sociale  pentru   obţinerea  burselor   şcolare   de   către  elevii   care 

beneficiază  de  această  formă  de  protecţie  socială, conform  legii   şi   pentru  obţinerea  burselor 

medicale;

22. Întocmeşte  anchete  sociale  pentru  minorii  cu  handicap;

23. Întocmeşte  anchete  sociale pentru  minorii  care  revin  în  familie;

24.  Întocmeşte  anchete  sociale pentru dosarele de instituire a măsurii curatelei;

25.  Înregistrează  în  Registrul  Unic  de  evidenţă  a  minorilor  aflaţi  în  dificultate,  Hotărârile 

Comisiei  Judeţene pentru  protecţia  copilului;

26.  Înregistrează  în  registrul  unic  de  evidenţă Hotărârile  Comisiei  Judeţene  pentru  protecţia 

copilului privind  minorii  cu  handicap;

(B) În  domeniul  protecţiei  sociale  a  persoanelor  majore  cu  handicap

1. Întocmeşte  anchete  sociale  pentru  persoanele  cu  handicap;

2.  Întocmeşte  anchete   sociale   pentru   internarea   în   centrele   de   asistenţă  socială şi 

îngrijire(cămine  pentru  persoane  vârstnice) sau  centre  de  recuperare (bolnavi  psihici);

3. Ofera asistenţă persoanelor  cu  handicap  pentru  întocmirea  documentaţiei  necesare  obţinerii 

unui  grad  de  invaliditate  şi  a  drepturilor  conexe;

        4. Întocmeşte  anchete  sociale  pentru  verificarea  asistenţilor  personali ai  persoanelor cu 

handicap  grav;

            5.  Întocmeşte  anchete  sociale pentru dosarele de instituire a măsurii curatelei;

6.  Întocmeşte  anchete  sociale  solicitate  de  diverse  autorităţi  sau  persoane, pentru  ajutoare 

materiale  diverse  cum  ar  fi: ajutoare  băneşti,  combustibili, ajutoare  de  urgenţă, în  vederea  înhumării 

persoanelor fără  aparţinători;

( C )  În  vederea  obţinerii  prestaţiilor  sociale (alocaţii  de  stat,  alocaţii  de  susţinere a 

familiei, indemnizaţii de creştere copil, ajutor  social, ajutor de urgenţă etc.):

a. alocaţia  de  stat pentru copii:

         1. preia  cererile şi  întocmeşte dosarele  pentru  acordarea  alocaţiilor de stat;

         2. ţine  evidenţa în  registre  speciale a  cererilor de  acordare  a  alocaţiilor  de  stat;

       3. întocmeşte  şi  trimite  lunar la  Agenţia  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa,  borderoul  pentru 

alocaţiile acordate,  însotit de  cererile  titularilor;

b. alocaţii  de susţinere a familiei:

           1. preia  actele  şi  întocmeşte  dosarele  în  vederea  obţinerii  acestor  alocaţii;

           2. efectuează  anchetele  sociale  pentru  verificarea condiţiilor de eligibilitate;

          3.redactează referatul privind emiterea  dispoziţiilor primarului  privind  acordarea,modificarea, 

respingerea  şi  încetarea  alocaţiilor  mentionate  anterior;

          4. întocmeşte  şi  comunică  lunar borderoul,  împreună  cu  cererile  şi  dispoziţiile  primarului, la 



Agenţia  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa;

          5. înregistrează  dosarele  de  alocaţii  de  susţinere  în  registrele  speciale  ţinute  în  acest  scop;

c.   ajutor social (venitul  minim  garantat):

          1. preia  cererile, actele  doveditoare  şi  verifică  legalitatea  acestora;

          2. efectuează  anchete  sociale  pentru  acordarea  acestui  ajutor şi întocmeşte fişele de calcul privind 

cuantumul ajutorului social;

          3. ţine  evidenţa  în  registrul  special a  cererilor pentru  acordarea ajutorului  social;

         4.redactează referatele privind emiterea  dispoziţiilor primarului  privind  acordarea, modificarea, 

respingerea, suspendarea sau  încetarea  acestui  ajutor;

       5. comunică  lunar  la  Agenţia  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa documentele prevăzute la art. 

13^1, alin 3 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

d. indemnizaţia de creştere copil:

         1.preia  cererile şi  întocmeşte dosarele  pentru  acordarea  indemnizaţiei de creştere copil, cu toate 

documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;

         2. ţine  evidenţa în  registre  speciale a  cererilor de  acordare  a  indemnizaţiilor de creştere copil;

         3.  întocmeşte  şi  trimite  lunar la  Agenţia  pentru  Plăţi şi Inspecţie  Socială Ialomiţa  borderoul 

privind predarea dosarelor de indemnizaţie creştere copil;

(D) În  domeniul  finanţării  asistenţei  sociale:

1.elaborează  şi  fundamentează  propunerea  de  buget  pentru  finanţarea  măsurilor de  asistenţă 

socială;

2.pregăteşte  documentaţia  necesară  în  vederea  stabilirii  dreptului  la  prestaţiile  şi  serviciile  de 

asistenţă  socială;

3.comunică  Agenţia  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa numărul  de  beneficiari  de  asistenţă 

socială  şi  sumele  necesare pentru plata acestor  prestaţii,  cu  această  destinaţie,  potrivit  prevederilor 

legislaţiei  în  vigoare, precum  şi  altor  autorităţi  centrale  cu  competenţe  în  implementarea  strategiilor 

din  domeniul  asistenţei  sociale.

CAPITOLUL  IV -  DISPOZIŢII  FINALE

Art.8 - Prevederile  prezentului  regulament se  completează cu  alte  dispoziţii  cuprinse  în  actele 

normative  specifice  în  vigoare sau  care  apar  după  adoptarea  acestuia.

Art.9 - Personalul  din  cadrul Compartimentului  Asistenţă  Socială (CAS)  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  comunei  Gheorghe Doja,  indiferent  de  funcţia  pe  care  o  ocupă, este  obligat 

să  cunoască  şi  să  aplice  prevederile  prezentului  Regulament.

                 Preşedinte,                                   Contrasemnează  pentru legalitate
   Praf Mihaela                                                         Secretar,

                                                                       Praf Monica        



                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor

în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică de  “Realizare zonă verde în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

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

- prevederile cap. II 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;

- prevederile  art. 71, 72 şi 73 din  H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului  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;

- prevederile art.  14 din H.G. nr.1660/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  privind aprobarea Normelor de aplicare a  
prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică  prin  mijloace  electronice  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;

-  prevederile pct. 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, cu  modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- Expunerea de motive nr. 242 din 25.01.2012  a Primarului comunei Gheorghe Doja,
- Raportul nr. 241 din 25.01.2012  al compartimentului Achiziţii publice;
- Raportul nr. 243 din 25.01.2012 al  Comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism,
- Raportul nr.  244 din 25.01.2012 al  Comisiei juridice şi de disciplină,
-  Raportul nr.  245 din 25.01.2012  al  Comisiei pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ ,  sănătate şi  familie,  muncă şi 

protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul  art. 36 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d),  art. 45 alin. (2)  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 documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică de   “Realizare zonă verde în comuna Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Procedura de atribuire a contractului  de achiziţie publică de  “Realizare zonă verde în comuna Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa”este “cerere de ofertă” .

(2) Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de  “Realizare zonă verde în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”este 
„preţul cel mai scăzut”.

Art. 3 - Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de  “Realizare zonă verde în 
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, în următoarea componenţă:

Membri: Cîrstea Daniela Mihaela- inspector  - compartimentul achiziţii publice;
Trifănescu Dănuţ- inspector – compartimentul cadastru;
 Miclea Odeta – inspector compartimentul urbanism.

Membru de rezervă: Dorobanţu Gilica – inspector compartimentul contabilitate;
                                                Ion Marilena – inspector compartimentul contabilitate.

Art. 4 –  (1) Se numeşte  domnul Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja,   persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de 
atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. 

(2) Preşedintele  nu va fi   membru  în  cadrul  comisiei  de evaluare,  rolul  său  fiind   limitat  numai  la  aspectele  de organizare  şi 
reprezentare, acesta  neavând drept de vot. 

(3) Preşedintele comisiei de evaluare va semna  raportul procedurii de atribuire.
Art. 5 – (1) Se aprobă desemnarea  ca expert cooptat pe lângă comisia de evaluare susmenţionată, a unui  reprezentant al  Consiliul 

Judeţean Ialomiţa.
(2) Atribuţiile şi responsabilităţile expertului  cooptat sunt următoarele:

    a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
    b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale  
ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
    c) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de 
ofertant.

Art. 6 – Primarul comunei Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, compartimentului achiziţii publice, 

persoanelor prevăzute la art.3,  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
     Praf Mihaela                                          Secretar,

                                                                           Praf Monica
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                                       ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA        

HOTĂRÂRE
privind aprobarea   bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Având in vedere:  
- prevederile art. (1) şi art. (4) – (7)  din Legea  nr. 293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de stat pe 

anul 2012, 
- prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51, art. 19 alin. (1)  lit. a),  

art.26 şi  art. 39 alin. (6) din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările  şi completările 
ulterioare,

-  extrasul din anexa  la Hotărârea nr. 3 din 18.01.2012   a  Consiliului Judeţean Ialomiţa,
- adresa nr. 200365 din 10.01.2012   a D.G.F.P. Ialomiţa,
Examinând:
- expunerea de motive nr.  247 din 25.01.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2861 din 30.12.2011,
- raportul   nr. 246 din 25.01.2012  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr.248 din 25.01.2012    al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  249 din  25.01.2012  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 250 din 25.01.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate 

şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) 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  bugetul local consolidat la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe 
anul 2011,  conform anexei nr. 1,  ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.2  - Se  aprobă   bugetul local,  secţiunea de funcţionare,   la nivelul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, pe anul 2011,  conform anexei  nr.  2,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.3  - Se  aprobă   bugetul local,  secţiunea de dezvoltare,  la nivelul comunei  Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, pe anul 2011,  conform anexei  nr.  3,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.4  -  Se  aprobă  listele  obiectivelor de  investiţii, la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa, pe anul 2011,  conform anexei  nr.  4,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.5  -  Se  aprobă utilizarea sumei  de  157.194,95  lei  reprezentând excedent  bugetar  la  data de 
31.12.2011,  pentru  finanţarea cheltuielilor de la secţiunea de dezvoltare, indicator  “Realizare zonă verde în comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” cod 67.02.71, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012.

Art.6  –  Prezenta  hotărâre  va  fi  transmisă  pe  site-ul  www.mai.gov.ro şi  afişată  pe site-ul 
www.gheorghedojail.ro      de către primar  şi  compartimentul  contabilitate şi  va fi  adusă la cunoştinţă publică prin  
afişare la sediul Consiliului Local Gheorghe Doja precum şi  comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, de  
către secretarul comunei Gheorghe Doja.

Art.7  - Primarul  comunei şi  compartimentul  contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     Preşedinte,                                                    Contrasemnează pentru legalitate
                             Praf Mihaela                                                      Secretar,  

                                                                                                      Praf Monica  
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                                     ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA            

HOTĂRÂRE
 privind  aprobarea 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. 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,

- prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr.   nr. 252 din 25.01.2012 întocmită de primarul comunei Gheorghe 

Doja,
- procesul-verbal  nr. 2862 din 30.12.2011,
- raportul   nr. 251 din 25.01.2012 al compartimentului  de specialitate,
- raportul  nr. 253 din 25.01.2012   al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  254 din  25.01.2012 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.  255  din  25.01.2012 al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte, 

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) 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  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR  PUBLICE  la  nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul  2012, conform anexei   ce face parte integrantă din 
prezenta.

Art.2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro, de către compartimentul  achiziţii publice  şi va 
fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

Art.3  –  Primarul  comunei   şi  inspectorii  responsabili  cu  problemele   de  contabilitate  şi 
achiziţii publice  vor aduce la îndeplinire prezenta.

      Preşedinte,                                                        Contrasemnează pentru legalitate
                             Praf Mihaela                                                      Secretar,  

                                                                                                             Praf Monica 
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ANEXA nr. 1  H.C.L. nr. 2 din 03.02.2012
-lei-

Nr.
crt.

FUNCŢIONARE COD Prevederi 
anuale

Prevederi 
trim.

Total 
drept.cost.

Precedente Curente Incasari %buget %bg.tr

     1 TOTAL VENITURI 00.01 2437000 2386444 2992842 497279 2495563 2386642 97.93 100
     2 VENITURI PROPRII 48.02 1132000 1138444 1772415 497279 1275136 1166215 103.02 102.43
     3 VENITURI CURENTE 00.02 2412000 2339444 2811144 497279 2313865 2204944 91.41 94.25

     4 VENITURI FISCALE 00.03 2229000 2138000 2561266 432490 2128776 2154351 96.65 100.76
     5 IMPOZIT PE VENIT 00.04   477000   477000    527766  527766   527766 110.64 110.64
     6 IMPOZIT PE VENIT 00.05    18000     18000      20781    20781     20781 115.45 115.45

     7 Impozit pe venit 03.02    18000     18000     20781    20781     20781 115.45 115.45
     8 Impozit pe venituri din transfer 030218    18000     18000     20781    20781     20781 115.45 115.45
     9 IMPOZIT PE VENIT 00.06   459000   459000   506985  506985   506985 110.45 110.45
   10 Cote si sume def.din imp.pe 

venit
04.02   459000   459000   506985 506985   506985 110.45 110.45

   11 Cote defalcate din imp.pe venit 040201     81000     81000   142736 142736   142736 176.21 176.21
   12 Sume pt.echilibrare bug.locale 040204   378000   378000 364249 364249   364249 96.36 96.36
   13 IMPOZITE SI TAXE PE 

PROPRIETATE
00.09   371000   371000 679279  332687 346592 368734 99.38 99.38

   14 Impozite sit axe pe proprietate 0702  371000   371000 679279  332687 346592 368734 99.38 99.38
   15 Impozit pe cladiri 070201   60000   60000   103546    49292    54254    61816 103.02 103.02
   16 Impozit pe cladiri pers.fizice 07020101   27000   27000    48043    29329    18714    24813   91.90   91.90
   17 Impozit pe cladiri pers.juridice 07020102   33000   33000    55503    19963    35540    37003 112.13 112.13
   18 Impozit pe terenuri 070202 311000 311000  575733   283395   292338   306918  98.68  98.68
   19 Impozit pe teren pers.fizice 07020201  63000  63000  160641     99626    61015     59917  95.10  95.10
   20 Impozit pe teren pers.juridice 07020202    7000    7000    34417     25904     8513       7199 102.84 102.84
   21 Impozit teren extravilan 07020203 241000 241000 380675  157865  222810   239803   99.50   99.50
   22 IMPOZITE SI TAXE PE 

BUNURI SI SERVICII
00.10 1374000 1283000 1352409   99803 1252606 1256495   91.44   97.93

   23 Sume defalcate din TVA 1102 1280000 1189000 1168479 1168479 1168479   91.28   98.27
   24 Sume defalcate din TVA  110202   705000   614000   593479   593479   593479   84.18   96.65
   25 Sume defalcate din TVA pt.ech. 110206   575000   575000   575000   575000   575000 100.00 100.00
   26 Taxe pe utilizarea bunurilor 1602    94000    94000  183930   99803    84127    88016   93.63   93.63
   27 Taxe mijloace transport 160202   60000   60000  154594   99803   54791    58861   98.10   98.10
   28 Taxe mijl.transp.pers.fizice 16020201  56000   56000  110342   55686   54656    53772   96.02   96.02
   29 Taxe mijl.transp.pers.juridice 16020202   4000    4000    44252   44117       135      5089 127.22 127.22
   30 Taxe eliberare licente 160203    34000    34000    29335    29335    29154  85.74  85.74
   31 ALTE IMPOZITE SI TAXE 00.11     7000     7000     1812      1812      1356  19.37  19.37

   32 Alte impozite si taxe fiscale 1802     7000    7000     1812     1812      1356  19.37  19.37
   33 Alte impozite si taxe 180250    7000    7000    1812     1812      1356  19.37  19.37



   34 VENITURI NEFISCALE 0012  183000 201444 249878     64789 185089   50593  27.64  25.11
   35 VENITURI DIN PROPRIET. 0013  141000 141000  80493   80493    4780   3.39   3.39
   36 Venituri din proprietate 3002 141000 141000 80493   80493    4780   3.39   3.39
   37 Venituri din concesiuni 300205 141000 141000 80493   4780    4780   3.39   3.39
   38 VINZARI DE BUNURI SI 

SERVICII
0014 42000 .60444 169385       64789 104596  45813 109.07  75.79

   39 Taxe extrajudiciare de timbru 340202   8000   8000     5612     5612    5469   68.36  68.36
   40 Amenzi 3502 12000  18444 130380      64789    65591  17067 142.22  92.53
   41 Taxe speciale 360206 22000  22000  24471    24471  17995  81.79  81.79

Donatii si sponsorizari 370201  12000   5250     5250    5250  43.75 
   42 Varsaminte din sectiunea de fc. 370203 -798000 -718300 -614000 -614000 -614000

OPERATIUNI FINANCIAR 0016 135000 135000 135000 100.00
   43 SUBVENTII 0017   25000   47000  46698  46698  46698 186.79 99.35
   44 Sprijin fin.pt.ajutor incalzire 420234   25000   47000   33255  33255   33255 133.02 70.75

Subventii pt.finantarea sanatatii 420241     3218     3218    3218   3218   3218 100.00 100.00
Subventii de la alte admin. 4302   10225   10225   10225  10225  10225 100.00 100.00
DEZVOLTARE

     1 Varsaminte pt.sec.de dezvoltare 370204 798000 718300 614000 614000 614000  76.94  85.47

Preşedinte, Contrasemnează pentru legalitate
           Praf Mihaela                            Secretar,

                                  PRAF MONICA

 Întocmit
Inspector,

        Dorobanţu Gilica

ANEXA nr. 2  la  H.C.L. nr. 2 din 03.02.2012
-lei-

Nr.
crt.

DENUMIRE INDICATOR COD Credite
anuale

Credite
trim.

ANGAJ.
Buget.

ANGAJ.
TOTAL

PLATI %buget %bg.tr



TOTAL CHELTUIELI 4902 2587000 2521445 2521445 2330818 2244865  86.77  89.03
     1 SERVICII PUBLICE GENERALE 5002   558000   541959 541959   496055   494586  88.63  91.25
     2 Autoritati publice 5102   526000   514329 514329   468425   466961  88.77  90.79
     3 Alte servicii publice generale 5402     32000     27630   27630     27630    27625  86.32  99.98
     4 Ordine publica si siguranta nat. 6102     10000    25000   25000       4093      4093  40.93  16.37
     5 Protectie civila 610205     10000   25000    25000      4093      4093  40.93.  16.37
     6 Invatamint 6502   743000  659700 659700   646161 602935  81.14  91.39
     7 Invatamint prescolar 65020301  139000 134000 134000 120015 119015  85.62  88.81
     8 Invatamint primar 65020302  604000  525700 525700 526146 483920  80.11  92.05
     9 Sanatate 6602   20000      3230      3230     3230    3225  16.12  99.84
   10 Alte institutii sanitare 660250   20000      3230      3230     3230    3225  16.12  99.84
   11 Cultura recreere si religie 6702 278000 263861 263861 233494 233488  83.98  88.48
   12 Biblioteci pb.comunale 67020302   11000   15560   15560  12180   12177 110.70 78.25
   13 Camine culturale 67020307 103000 105001 105001 93788  93785  91.05  89.31
   14 Sport 67020501   99000   88300  88300   78977  78977  79.77  89.44
   15 Intretinere parcuri 67020503   50000   30000 30000 24800  24800  49.60  82.66
   16 Alte servicii in dom.cult.recreerii si religiei 670250   15000   25000 25000 23749 23749 158.32  94.99
   17 Asigurari si asistenta sociala 6802 182000 230444 230444 230444 193925 106.55  84.15
   18 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 154000 180444 180444 180444 159220 103.38  88.23
   19 Ajutor social 68021501   28000   50000   50000   50000   34705 123.94  69.41
   20 Locuinte servicii si dezv.publica 7002 246000 204251 204251 159007 154280  62.71  75.53
   21 Alimentare cu apa 70020501  49000  49000   49000   34720    30000  61.22  61.22
   22 Iluminat public 700206 90000 95000 95000  87086   87085  96.76  91.66
   23 Alte servicii in domeniile locuintelor 700250 107000   60251   60251   37201   37195  34.76 61.73
   24 Protectia mediului 7402   80000 123000 123000 119088 119088 148.86  96.81
   25 Colectarea,tratarea si distrug.des 74020502  30000 123000 123000 119088 119088  96.81

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 740206 50000
   26 Transporturi 8402 470000 470000 470000 439246 439245  93.45  93.45
   27 Drumuri si poduri 84020301  60000  20000  20000   20000 20000  33.33 100.00 
   28 Strazi 84020303 410000 450000 450000 419246 419245 102.25  93.16
   29 Excedent 9802 -150000 -135001 141777

    Preşedinte, Contrasemnează pentru legalitate
         Praf Mihaela                              Secretar,

                                                                                            PRAF MONICA
 Întocmit
Inspector,

          Dorobanţu Gilica
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PROGRAMUL ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2012   
                                                      

1euro = 4,34 lei
Nr.
crt.

Obiectul contractului CPV Valoarea 
estimată fără 
TVA {lei)

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(euro)

Procedura 
care urmează 
să fie 
aplicată

Data estimării 
începerii 
procedurii

Data estimării 
finalizării 
procedurii

Persoana
responsabilă
pentru atribuire contract

1 Achiziţie lemne foc 03413000-8 31.000 7143 C.D. 01.01.2012 15.07.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

2 Achiziţie iluminat public 09310000-5 25.000 5760 C.D CirsteaDaniela
Mihaela

3 Achiziţie servicii telefonie 64211000-8 23.000 5300 C.D. CirsteaDaniela
Mihaela

4 Rechizite accesorii de 
birou,markere,stilouri, radiere,agrafe 
de birou, capsatoare, 
perforatoare,dosarePVC, folii 
plastic,diskete, CD-uri,coli 
xerox.,cartuşe ptr.imprimante

30192121-5 
30192100-2 
30197220-4 
30197330-8 
22852000-7 
30237320-8 
30234300-1

9.000 2074 C.D 01.01.2012 25.12.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

5 Achiziţii materiale reparaţii curente 44420000-0 44.000 10138 C.D. 20.03.2012 01.11.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

6 Achiziţie materiale protecţie civilă 35113400-3 5.000 1152 C.D. 01.05.2012 01.09.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

7 Achiziţie materiale curăţenie 39831240-0
42161000-5

4.000 922 C.D 01.03.2012 01.12.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

8 Achiziţie de alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi functionare

31681410-0 65.000 14977 C.D 01.03.2012 01.12.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

9 Achiziţii servicii de asigurari 
clădiri+persoane

66510000-8  4.000   922 C.D 01.02.2012 01.07.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

10 Achiziţie carburanţi + piese de 
schimb autoturism Primărie

09132000-3 
09134200-9 
09134100-8

10.000   2304 C.D 01.02.2012 31.12.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

11 Achiziţie materiale protecţia muncii 35800000-2 18.000 4147 C.D 01.02.2012 01.06.2012 CirsteaDaniela
Mihaela

12 Cursuri perfecţionare 74543000-7 6.000 1382 C.D 20.06.2012 31.10.2012 Cirstea Daniela Mihaela
13. Cărţi, publicaţii 22113000-5

22120000-7
4.000 922 C.D 01.03.2012 30.11.2012 Cirstea Daniela Mihaela

14 Reamenajare canal drenaj 45232410-9 15.000 3456 C.D 15.05.2012 30.11.2012 Cirstea Daniela Mihaela
15 Servicii juridice şi de cadastru 

privind exproprierea  unor imobile
79100000-5
71354300-7

35.000 8065 C.D 15.04.2012 31.12.2012 Cirstea Daniela Mihaela

16. Achiziţie pubele 34928480-6           20.00
0

4608 C.D 01.02.2012 20.10.2012 Cirstea Daniela Mihaela

17 Lucrări de construcţii platforme 
betonate şi pavele(şcoală),şoseaua 
principală

45262300-4
44113130-5

65.000 14977 C.D 01.04.2012 30.10.2012 Cirstea Daniela Mihaela

18 Lucrări de curăţare exterioară a 45452000-0 30.000 6912 C.D 01.06.2012 30.10.2012 Cirstea Daniela Mihaela



clădirilor(dispensar)
19 Reabilitare staţii autobuz

(lucrări de acoperire şi alte lucrări 
de construcţii)

45260000-7 15.000 3456 C.D 01.04.2012 30.11.2012 Cirstea Daniela Mihaela

20 Realizare proiect tehnic Cămin 
Cultural( DALI)

71242000-6 22.000 5069 C.D 01.03.2012 30.08.2012 Cirstea Daniela Mihaela

21 Realizare   zonă verde(parc) 71242000-6 217.000 50.000 C.O 01.03.2012 31.12.2012 Cirstea Daniela Mihaela
22 Lucrări de extindere reţea 

alimentare cu apă
45232150-8 20.000 4608 C.D 01.03.2012 30.10.2012 Cirstea Daniela Mihaela

23 Lucrări  de plombare şi pietruire 45233142-6 30.000 6912 C.D 01.03.2012 01.10.2012 Cirstea Daniela Mihaela
24 Lucrări de întreţinere pe timp de 

iarnă( deszăpezire)
452331411-9 13.000 2995 C.D 01.02.2012 30.03.2012 Cirstea Daniela Mihaela

25 Achiziţie buldoescavator în Leasing 43210000-8 50.000 11521 C.D 01.03.2012 31.12.2012 Cirstea Daniela Mihaela
          

                                  Preşedinte,                                                    Contrasemnează pentru legalitate
                                Praf Mihaela                                                           Secretar,  

                                                                                                                Praf Monica  

                                                                                          Întocmit,
                                                                           Cîrstea Daniela Mihaela
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