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

H O T Ă R Â R E 
privind asigurarea şi susţinerea integrală  a

contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului
« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II » 

la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- prevederile O.G. nr. 7 din 19 ianuarie 2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infra-

structurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile  H.G.  nr. 602 din 10 mai 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 273  din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 16 din 27.08.2008  privind aprobarea 

studiului  de fezabilitate al proiectului  „Bază sportivă multifuncţională tip II” precum şi  a altor  măsuri  necesare  
implementării acestuia;

Examinând: 
-  memoriul  justificativ nr.  808 din 19.04.2013 întocmit  de către inspectorul   din cadrul  compartimentului  

achiziţii publice;
- expunerea de motive nr.  851 din 25.04.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul   comun  nr. 850 din 25.04.2013 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- raportul nr. 852 din 25.04.2013  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea  

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 853 din 25.04.2013  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 854 din 25.04.2013 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul consiliului local;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. f), art. (6) lit. a) pct. 6, art. 45 alin. (2) lit. a)  şi art. 115 alin. 

(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1 – Se  aprobă   asigurarea  şi  susţinerea   integrală  a  contribuţiei financiare  aferente   finalizării 
proiectului  «BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II»   la  comuna Gheorghe Doja,  judeţul 
Ialomiţa, în valoare de  396.741,62  lei, inclusiv TVA, valoare ce va fi indexată cu indicele preţurilor de 
consum total comunicat de Institutul Naţional de Statistică  pentru perioada aprilie 2013 – luna curentă în 
care se va face plata lucrărilor. 

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

Art.  3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  
compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la  
cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  şi  pe  site 
www.gheorghedojail.ro.

      Preşedinte,                                                     Contrasemnează  pentru legalitate
                           Grigore Mineţa                                                                       Secretar,
                                                                                                                      Praf Monica  

Nr. 20
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi,29.04.2013

http://www.gheorghedojail.ro/


               ROMÂNIA
     JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
        Nr. 808 din 19.04.2013

MEMORIU JUSTIFICATIV
Referinţă: BAZA SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP  II

comuna GHEORGHE  DOJA, judeţul  IALOMIŢA

In Programul  de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive in mediul rural” ce face obiectul  
Ordonantei  Guvernului   nr.  7/2006 a  fost  cuprins  si  comuna Gh Doja din judetul  Ialomita,  finantarea 
executiei lucrarilor urmand a se face partial de la bugetul de stat (bani alocati, in etape, pe masura realizarii  
lucrarilor, prin Hotarare de Guvern), partial  de la bugetul local (conform Hotararii Consiliului local nr. 17 
din 27.08.2008)

Dupa realizarea proiectului si parcurgerea procedurii de achizitie a contractului de lucrari, a fost 
incheiat contractul nr. 889 din  04 mai  2009, cu ofertantul declarat castigator al licitatiei SC TRANSEURO 
SRL SLOBOZIA.

Pe parcursul derularii contractului au fost incheiate o serie de acte aditionale la contract, avand ca 
obiect fie modificarea pretului total (urmare a cresterii TVA de la 19 la 24%), fie modificarea duratei de  
executie a contractului (din cauza lipsei fondurilor de la bugetul de stat).

Conform contractului  de  executie,  precum si  a  fisei  de  date  a  achizitiei  durata  de  executie  a 
lucrarilor a fost mentionata la 12 luni calendaristice. De asemenea, mentionam ca atat prin fisa de date a 
achizitiei cat si prin contract nu se permite ajustarea pretului contractului, iar penalitati de nerespectarea 
termenului sunt percepute numai in cazul intarzierii executiei  de catre executant. Nu a fost cuprinsa in 
contract nici o clauza privind ajustarea pretului contractului in cazul neasigurarii finantarii.

Ulterior,  a  fost  dat  ordinul  de  incepere  al  lucrarilor,  executantul  realizand  o  parte  din  lucrari,  
inaintand spre plata situatie de lucrari si factura  nr. 385 din 08 septembrie 2010 seria  IL TRA 000385, 
acceptata la plata de dirigintele de santier, factura in valoare de 94.347,95 lei  plus TVA 22.643,51 lei (24 
%).  Mentionam ca factura a fost  achitata din bugetul local,  deoarece in cursul anului 2009 si pana in 
septembrie 2010 nu au fost  alocate fonduri din bugetul de stat, plata facandu-se la solicitarile insistente ale  
constructorului de a deconta lucrarile realizate cu mult timp in urma.

Avandu-se in vedere:
- lipsa finantarii de la bugetul de stat, din anii trecuti, precum si in perspectiva – incertitudinea 
finantarii Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive in mediul rural anuntata de 
Guvern;
- cresterea preturilor la materiale, manopera si utilaje;
- degradarea lucrarilor deja realizate;
- imposibilitatea sistarii lucrarilor (costuri cu conservarea lucrarilor, cu paza obiectivului);

au condus la hotararea Consiliului Local de a finanta in totalitate proiectul.
De asemenea,  avandu-se  in  vedere  deblocarea  situatiei  in  care  ne  aflam,  respectiv  continuarea 

lucrarilor,  precum si  disponibilitatile  antreprenorului  general  de  a  termina  lucrarile  incepute  deja,  la 
analiza comuna efectuata , s-a constatat ca este necesara indexarea valorii restului de executat , pentru 
perioada aprilie 2010 (dupa 12 luni de la semnarea contractului – termenul de executie) si pana in prezent, 
indexare cu indicele preturilor total comunicat de Institutul National de Statistica.



Astfel,  indicele  preturilor  de consum (IPC total)  comunicat  de Institutul  National  de Statistica, 
pentru perioada precizata  mai  sus (aprilie  2010 – martie 2013) prin portalul  WWW. Insse.ro,  este de 
116,01%.

Determinarea restului de executat, indexat:
- valoare contract 370.145,66 lei (valoare fara TVA);
- valoare plati efectuate 94 347, 95 lei (valoare fara TVA);
- valoare rest de executat:   370.145,66  -  94 347, 95  =  275.797,71 lei (fara TVA)
- valoarea indexata a contractului la luna martie 2013  :  275.797,71 x 116,01 %  =  319.952,92 lei 
(fara TVA) 
- valoarea totala, inclusiv TVA (24%), indexata  luna martie 2013:    396.741,62  lei.
Functie de finantarea  asigurata prin bugetul local lucrarile se vor esalona, cu mentiunea ca fiecare 

situatie  de lucrari, acceptata la plata, se va intocmi cu preturile din oferta si se va indexa cu indicele 
preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica  pentru perioada aprilie 2013 – luna 
curenta. 

Fata de cele aratate mai sus propunem spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Gheorghe  Doja 
asigurarea  şi  susţinerea  integrală   a contribuţiei  financiare  aferente   finalizării  proiectului «  BAZĂ 
SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II »  la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

                                                               Intocmit,
                                                 Cirstea Daniela Mihaela



               ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
       Nr. 850 din 25.04.2013

RAPORT
privind   necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărare 

privind asigurarea şi susţinerea integrală  a
contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului

« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II » 
la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

                    În Programul  de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive în mediul rural” ce face 
obiectul  Ordonantei  Guvernului   nr.  7/2006 a  fost  cuprins  şi  comuna  Gh  Doja  din  judeţul Ialomiţa, 
finanţarea executiei lucrarilor urmand a se face partial de la bugetul de stat (bani alocati,  în etape, pe 
măsura realizării lucrărilor, prin  Hotărare de Guvern),  partial   de la  bugetul  local  (conform  Hotărarii 
Consiliului local nr. 16 din 27.08.2008)

           Avandu-se în vedere:
- lipsa finantarii de la bugetul de stat, din anii trecuti, precum si in perspectiva – incertitudinea 
finantarii Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive in mediul rural anuntata de 
Guvern;
- cresterea preturilor la materiale, manopera si utilaje;
- degradarea lucrarilor deja realizate;
- imposibilitatea sistarii lucrarilor (costuri cu conservarea lucrarilor, cu paza obiectivului);

au condus la hotararea Consiliului Local de a finanta in totalitate proiectul.
De asemenea,  avandu-se  in  vedere  deblocarea  situatiei  in  care  ne  aflam,  respectiv  continuarea 

lucrarilor,  precum si  disponibilitatile  antreprenorului  general  de  a  termina  lucrarile  incepute  deja,  la 
analiza comuna efectuata , s-a constatat ca este necesara indexarea valorii restului de executat , pentru 
perioada aprilie 2010 (dupa 12 luni de la semnarea contractului – termenul de executie) si pana in prezent, 
indexare cu indicele preturilor total comunicat de Institutul National de Statistica.
        Ca atare, propunem consiliului local adoptarea unei  hotărari prin care să se aprobe contributia 
integral financiară proprie pentru proiectul “Bază sportivă multifuncţională  tip II”,  până la finalizarea 
lucrării, în valoare de  396.741,62  lei, inclusiv TVA, valoare ce va fi indexată cu indicele preţurilor de 
consum total comunicat de Institutul Naţional de Statistică  pentru perioada aprilie 2013 – luna curentă în 
care se va face plata lucrărilor. 

       Inspector- contabilitate,                                                                Inspector- achiziţii publice,
       DOROBANŢU GILICA                                                      CÎRSTEA DANIELA MIHAELA



                             ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
      COMUNA GHEORGHE DOJA
           Nr. 851 din 25.04.2013

Expunere de motive
privind   necesitatea şi oportunitatea  proiectului  de hotărâre  pentru 

privind asigurarea şi susţinerea integrală  a
contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului

« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II » 
la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu: 
- prevederile O.G. nr. 7 din 19 ianuarie 2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infra-

structurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile  H.G.  nr. 602 din 10 mai 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 273  din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 16 din 27.08.2008  privind aprobarea 

studiului  de fezabilitate al proiectului  „Bază sportivă multifuncţională tip II” precum şi  a altor  măsuri  necesare  
implementării acestuia;

Examinând: 
- memoriul justificativ nr.  808 din 19.04.2013 întocmit de către inspectorul  din cadrul compartimentului  

achiziţii publice;
- raportul   comun  nr. 850 din 25.04.2013  al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
Având în vedere  lipsa finantarii  de la bugetul de stat,  din anii  trecuti,  precum si in perspectiva – 

incertitudinea  finantarii  Programului  de  dezvoltare  a  infrastructurii  unor  baze  sportive  in  mediul  rural 
anuntata de Guvern şi faptul că se   impune  deblocarea situatiei in care ne aflam, respectiv continuarea 
lucrarilor, precum si disponibilitatile antreprenorului general de a termina lucrarile incepute deja, la analiza 
comuna efectuata , s-a constatat ca este necesara indexarea valorii restului de executat;

Consider necesar si  oportun,   adoptarea unei  hotărâri  conform proiectului  de  hotărâre  anexat.,  pentru 

asigurarea şi susţinerea  integrală a contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului « BAZĂ SPORTIVĂ 
MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II »  la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în valoare de  396.741,62 
lei, inclusiv TVA, valoare ce va fi indexată cu indicele preţurilor de consum total comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică  pentru perioada aprilie 2013 – luna curentă în care se va face plata lucrărilor. 

Pentru care am încheiat prezenta.

Primarul  comunei Gheorghe Doja,
    ION MIHAI



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

                                                    Nr.  854 din 25.04.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind  

asigurarea şi susţinerea integrală  a
contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului

« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II » 
la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere: 
- prevederile O.G. nr. 7 din 19 ianuarie 2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infra-

structurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile  H.G.  nr. 602 din 10 mai 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 273  din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 16 din 27.08.2008  privind 
aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Bază sportivă multifuncţională tip II” precum şi a altor 
măsuri necesare implementării acestuia;

Examinând: 
-  memoriul  justificativ  nr.  808  din  19.04.2013   întocmit  de  către  inspectorul   din  cadrul 

compartimentului achiziţii publice;
- expunerea de motive nr. 851 din 25.04.2013  a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul   comun nr.  850 din 25.04.2013 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul Legii  administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte  hotărârea  privind    asigurarea  şi 
susţinerea  integrală   a contribuţiei  financiare  aferente   finalizării  proiectului «  BAZĂ  SPORTIVĂ 
MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II »  la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform proiectului de 
hotărâre prezentat.

Pentru care am incheiat prezentul.

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



                                                             ROMÂNIA
                                                   JUDEŢUL IALOMIŢA
                           CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                              Comisia  juridică şi de disciplină,

                                                    Nr.  853 din 25.04.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind  

asigurarea şi susţinerea integrală  a
contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului

« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II » 
la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere: 
- prevederile O.G. nr. 7 din 19 ianuarie 2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infra-

structurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile  H.G.  nr. 602 din 10 mai 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 273  din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 16 din 27.08.2008  privind 
aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Bază sportivă multifuncţională tip II” precum şi a altor 
măsuri necesare implementării acestuia;

Examinând: 
-  memoriul  justificativ  nr.  808  din  19.04.2013   întocmit  de  către  inspectorul   din  cadrul 

compartimentului achiziţii publice;
- expunerea de motive nr. 851 din 25.04.2013  a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul   comun nr.  850 din 25.04.2013 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul Legii  administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte  hotărârea  privind    asigurarea  şi 
susţinerea  integrală   a contribuţiei  financiare  aferente   finalizării  proiectului «  BAZĂ  SPORTIVĂ 
MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II »  la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform proiectului de 
hotărâre prezentat.

Pentru care am incheiat prezentul.

 Comisia juridică şi de disciplină,



                                                             ROMÂNIA
                                                   JUDEŢUL IALOMIŢA
                           CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA

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

                                                    Nr.  852 din 25.04.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind  

asigurarea şi susţinerea integrală  a
contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului

« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II » 
la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere: 
- prevederile O.G. nr. 7 din 19 ianuarie 2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infra-

structurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile  H.G.  nr. 602 din 10 mai 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 273  din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 16 din 27.08.2008  privind 
aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Bază sportivă multifuncţională tip II” precum şi a altor 
măsuri necesare implementării acestuia;

Examinând: 
-  memoriul  justificativ  nr.  808  din  19.04.2013   întocmit  de  către  inspectorul   din  cadrul 

compartimentului achiziţii publice;
- expunerea de motive nr. 851 din 25.04.2013  a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul   comun nr.  850 din 25.04.2013   al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul Legii  administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte  hotărârea  privind    asigurarea  şi 
susţinerea  integrală   a contribuţiei  financiare  aferente   finalizării  proiectului «  BAZĂ  SPORTIVĂ 
MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II »  la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform proiectului de 
hotărâre prezentat.

Pentru care am incheiat prezentul.

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


