
                                     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,
− raportul nr. 813 din 22.03.2012 al secretarului comunei Gheorghe 

Doja,
În  temeiul  art.45   alin.  (1)  şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  (b)  din  Legea 

nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 - Se alege ca preşedinte al şedinţelor Consiliului Local Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa, pentru   perioada  martie 2012 - mai 2012, domnul Curelea 
Ion..

Art.2 – Se revocă  Hotărârea nr. 1 din 03.02.2012.

                     Preşedinte,                                            Contrasemnează pentru legalitate
                     Curelea Ion                                                             Secretar,

                                                                                      Praf   Monica

Nr. 12
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,22.03.2012



     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:
- solicitarea nr. 166 din 24.02.2012 a Consiliului de administraţie al Şcolii Generale Gheorghe Doja cu 

privire la decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2012, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator,  

înregistrată sub nr. 722 din 13.03.2012;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 721 din 13.03.2012 ;
   -  raportul  nr.  723  din  13.03.2012  al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local,

- raportul nr. 724 din 13.03.2012  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   710 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 luna februarie 
2012,  astfel:

− 456  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);

− 91 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;

−  163 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 cunostinţă publică 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
     Curelea Ion                                                                     Secretar,

                                                                             Praf Monica
        

Nr. 13
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi, 22.03.2012

http://www.sloboziail.ro/


                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 

H O T Ă R Â R E
privind   atribuirea noii denumiri a Şcolii cu clasele I-VIII  Gheorghe Doja, 

 începând cu anul şcolar 2012- 2013

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
− prevederile  art. 4 lit. c), art. 5 lit. a) şi b), art. 6 alin. (2),  art. 15 şi Anexa 1 lit. C din Ordinul  nr. 

6.564 din 13 decembrie 2011  privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor 
de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 
ulterioare aduse prin  Ordinul nr. 3.283 din 17 februarie 2012,

− prevederile art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, cu modificările şi completările ulterioare,

− prevederile art. 20 din Legea nr.  1 din 5 ianuarie 2011  educaţiei naţionale,  cu modificările şi 
completările ulterioare,

Examinând:
− adresa nr. 158 din 23.02.2012 a  Şcolii cu clasele I-VIII  Gheorghe Doja,
− expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr. nr. 726 din 13.03.2012;
−  raportul  nr. 725 din 13.03.2012 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
− raportul nr.  727 din 13.03.2012 al comisiei  juridice şi de disciplină;
− raportul nr. 728 din 13.03.2012 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 atribuirea noii denumiri a Şcolii  cu clasele I-VIII  Gheorghe Doja, începând cu 
anul şcolar 2012- 2013,   astfel:

Unitatea de  învăţământ pentru învăţământul gimnazial Şcoala gimnazială

Numele - 

Localitatea Gheorghe Doja

Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM/PRI, GIM/GIM

Adresa Strada Bisericii nr. 29
Art. 2 -  Primarul comunei  va  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

   Art. 3 -   Prezenta va fi comunicată Şcolii  cu clasele I-VIII  Gheorghe Doja, 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
         Curelea Ion                                                                  Secretar,

                                                                                       Praf Monica 

Nr. 14
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi, 22.03.2012

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


                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 
                

HOTĂRÂRE
privind trecerea suprafeţei de 1,9598  ha teren arabil extravilan

 aparţinând  domeniului  privat al comunei Gheorghe Doja,
 la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, de 

la nivelul  comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa
 

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  prevederile  art.  116  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea  fondului  funciar  nr.  18/1991,  republicată,  cu  

modificările şi completările ulterioare,
- prevederile  art. 5 din  H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire,  atributiile  si  functionarea  comisiilor  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate  privata  asupra 
terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a  
proprietarilor,

Examinând:
- expunerea de motive nr. 730 din 13.03.2012  a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  729 din 13.03.2012 al compartimentului de specialitate,
- raportul nr. 2856 din 29.12.2011 al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 

asupra terenurilor de la nivelul comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  731 din 13.03.2012  al comisiei pentru agricultură,  activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
    În temeiul art. 36  alin. (2)  lit. c), art. 45, alin. (3)  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 trecerea suprafetei de 1,9598   ha teren arabil  extravilan,  aparţinând 
domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, amplasat  în tarlaua 89/7/1,  lotul nr. 2, număr cadastral 20331, 
având următoarele  vecinătăţi:  N-  tarlaua nr.  89/7/1,  lotul  nr.1,  aparţinând domeniului  privat  al  comunei 
Gheorghe Doja,  E- De 89/2, S- Rosseti Smaranda Bălaşa, V- hotar comuna Reviga,  la dispoziţia comisiei 
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  de la nivelul comunei  Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.2 – Primarul şi compartimentul cadastru vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei.
Art.3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe 

Doja, compartimentului  cadastru, comisiei  locale  pentru stabilirea dreptului  de proprietate privată asupra 
terenurilor de la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 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
                            Curelea Ion                                                                                            Secretar,

                                                                                               Praf   Monica

Nr.15
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,22.03.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                    

HOTĂRÂRE
privind rectificarea  bugetului local şi modificarea Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice, la nivelul 

comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012

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

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

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

- prevederile art. 1, art. 3 şi  Anexei la H.G. nr. 85 din 21 februarie 2012 privind alocarea unei sume 
din  Fondul  de  intervenţie  la  dispoziţia  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2012,  pentru 
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de căderile masive de zăpadă şi viscol în unele judeţe ale  
ţării

- contractul de sponsorizare nr. 678 din 07.03.2012;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 733 din 13.03.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 427 din 15.02.2012 ;
- raportul  comun  nr. 732 din 13.03.2012;
- raportul  nr. 734 din 13.03.2012 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr.   735 din 13.03.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  736 din 13.03.2012 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 rectificarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 
2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr. 10 din  03.02.2012, conform 
anexei  nr.  1   care  face  parte  integrantă  din  prezenta. 

Art. 2 – Se aprobă modificarea  Programului  Anual al  Achiziţiilor Publice pe anul 2012, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 11  din 03.02.2012, conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3 -  Primarul  comunei  şi  compartimentele contabilitate  şi  achiziţii  publice  vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va  
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site 
www.gheorghedojail.ro.

            Preşedinte,                                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                     Curelea Ion                                                                             Secretar,  

                                                                                                                  Praf Monica  

Nr. 16
Adoptată la GHEORGHE DOJA

                          Astăzi,22.03.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


 Anexa nr. 1  la HCL nr. 16 din 22.03.2012

-lei-
SPECIFICARE COD Buget 

iniţial
Influenţe 
-

Influenţe 
+

Program 
rectificat

VENITURI
Cote defalcate din impozit pe 
venit

040201 149.000 3.000 152.000

Subvenţii primite din Fondul 
de Intervenţie

420228 0 30.000 30.000

Donaţii şi sponsorizări 370201 0   2.000  2.000
TOTAL VENITURI 149.000 35.000 184.000

.
CHELTUIELI
Autorităţi executive 5102 50000 2.000 52000
Alte bunuri şi servicii 200130 50000 2.000 52000
Cultură, recreere şi religie 6702 22.000 3.000 25.000
Cămin cultural 6710030 22.000 3.000 25.000
Acţiuni generale economice 8002 0 30.000 30.000
Prevenire şi combatere 
inundaţii şi gheţuri

80020106 0 30.000 30.000

TOTAL CHELTUIELI 72000 35.000 107000

            Preşedinte,                                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                     Curelea Ion                                                                             Secretar,  

                                                                                                                  Praf Monica  

Întocmit
Inspector,

                                                             Dorobanţu Gilica

 
                                                          

 



 Anexa nr. 2  la HCL nr. 16 din 22.03.2012

Se modifică programul anual al achiziţiilor publice aprobat prin H.C.L 
nr.11 din 03.02.2012, astfel:

Nr.crt.24  :
24 Lucrări de întreţinere pe 

timp de 
iarnă( deszăpezire)

452331411-9 13.000 2995 C.D 01.02.2012 30.03.2012 Cîrstea Daniela 
Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
24 Lucrări de întreţinere pe 

timp de 
iarnă(deszăpezire)

452331411-9 43.000 9908 C.D 01.02.2012 30.03.2012 Cirstea Daniela 
Mihaela

            Preşedinte,                                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                     Curelea Ion                                                                             Secretar,  

                                                                                                                  Praf Monica  

              Întocmit 
                                                 Inspector,                                   

            Cîrstea Daniela Mihaela



              ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA                                                 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea comitetului comunitar consultativ
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
      Având în vedere:
− prevederile  art. 103 din Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului,  cu modificarile si completarile ulterioare,
− prevederile art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale,

Examinând:
-expunerea de motive nr.  784 din 19.03.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 783 din 19.03.2012  al compartimentului de asistenţă socială;
-  raportul  nr. 785  din  19.03.2012  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 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 -  La nivelul comunei Gheorghe Doja, în vederea garantării şi promovării respectării 

drepturilor copiilor şi pentru asigurarea prevenirii separării copilului de părinţii săi, pentru protecţia 
specială a copilului lipsit,  temporar sau definitiv,  de îngrijirea părinilor sai, precum şi în vederea 
sprijinirii autorităţii administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea 
nevoilor de servicii sociale ale comunităţii,   se reorganizează comitetul comunitar consultativ,  în 
următoarea componenţă: 

− Nicolae Constantin- medic uman;
− Puţintei Marin- director Şcoala generală;
− ag. Postelnicu Ionuţ Liviu – Agent Principal Poliţie;
− Crivăţ Angelica Ramona-  asistent medical comunitar;
− Mihăilescu Elena - profesor;
− Grigore Mineţa-educatoare ;
− Praf Mihaela-consilier local;
− Voinoiu Cătălin Constantin - consilier local şi reprezentant S.C.VOINOIU COM SRL;
− Pană Elena -  reprezentant S.A. PRODAGRO;
−  Bălan  Ioan Constantin - preot ortodox;
− Dima Victor- reprezentant cultul adventist.

Art.2   –  Comitetul  comunitar  consultativ   susmenţionat  astfel   reorganizat,  va  avea  un 
mandat de 1 an, începând cu data prezentei.

Art.3 -   Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei 
Gheorghe Doja, compartimentului Asistenţă socială, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie  
Socială Ialomiţa 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
                          Curelea Ion                                                                  Secretar,

                           Praf Monica
Nr. 17
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi, 22.03.2012                               

http://www.gheorghedojail.ro/

