
                                      ROMÂNIA
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind suplimentarea numărului personalului nedidactic din cadrul

Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
-   prevederile  art.  25,  alin.  3  din  Hotărârea  de  Guvern  nr.  538  /  2001  privind  aprobarea  Normelor

metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Examinând:
 -  solicitarea nr. 1182 din 17.10.2013  a  Şcolii Gimnaziale - comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

înregistrată  la Primăria comunei Gheorghe Doja,  sub nr. 2052 din 21.10.2013;
 -  expunerea de motive nr. 2078 din 22.10.2013 a Primarului comunei Gheorghe Doja;

         -  raportul comun nr. 2077 din 22.10.2013 al compartimentelor contabilitate şi resurse umane;
 - raportul nr. 2079 din 22.10.2013 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local;
 - raportul nr. 2080 din 22.10.2013 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul consiliului local;
 - raportul nr. 2081 din 22.10.2013 al comisiei  juridice şi de disciplină din cadrul consiliului local;
În temeiul art. 36. alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), punctul 1,  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,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă suplimentarea numărului personalului nedidactic prevăzut în statul de funcţii al Şcolii
Gimnaziale -  comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cu ½  post  de Îngrijitor I,  pentru localul Grădiniţei de copii.

Art.  2 – Încadrarea pe 1 post  a Îngrijitorului  I  ce ocupă ½ post  Îngrijitor  I,   se va face după  alocarea
fondurilor necesare în bugetul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art. 3 –  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a).
(2)Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa precum şi  Compartimentelor

Contabilitate  şi  Resurse  Umane  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja  şi
conducerii Şcolii Gimnaziale -  comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în vederea aducerii la îndeplinire şi va fi
adusă  la  cunoştinţa  cetăţenilor  prin  afişare  la  sediul  Primărie  comunei  Gheorghe  Doja  şi  pe  site-ul
www.gheorghedojail.ro.

 Preşedinte,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate
Curelea Ion                                                                                           Secretar, 

                                                                                                                      Praf Monica 

      Nr. 40
                   Adoptată la GHEORGHE DOJA
                   Astăzi, 31.10.2013

http://www.gheorghedojail.ro/


                  ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
          Nr. 2077 din 22.10.2013

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea  suplimentării  numărului personalului nedidactic din cadrul

Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu:
-   prevederile  art.  25,  alin.  3  din  Hotărârea  de  Guvern  nr.  538  /  2001  privind  aprobarea  Normelor

metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Examinând:
-  Solicitarea nr.  1182 din 17.10.2013  a  Şcolii  Gimnaziale - comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

înregistrată  la Primăria comunei Gheorghe Doja,  sub nr. 2052 din 21.10.2013;

Avem  în vedere:

- angajarea personalului nedidactic pe  ½  post  de Îngrijitor I,  pentru localul Grădiniţei de copii, se va face
după  alocarea fondurilor necesare în bugetul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Propunem  iniţierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  privind  suplimentarea  numărului  personalului
nedidactic din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu  ½  post  de Îngrijitor pentru
localul Grădiniţei de copii.

Pentru care am încheiat prezentul.

Inspector- contabilitate, Inspector – resurse umane,
Dorobanţu Gilica                                                                   Cîrstea Daniela-Mihaela

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Nr. 2079 din 22.10.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului personalului nedidactic din cadrul
Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere:
-   prevederile  art.  25,  alin.  3  din  Hotărârea  de  Guvern  nr.  538  /  2001  privind  aprobarea  Normelor

metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Examinând:
-  Solicitarea nr.  1182 din 17.10.2013  a  Şcolii  Gimnaziale - comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

înregistrată  la Primăria comunei Gheorghe Doja,  sub nr. 2052 din 21.10.2013;
-  Expunerea de motive nr. 2078 din 22.10.2013  a Primarului comunei Gheorghe Doja;

         -  raportul comun nr. 2077 din 22.10.2013 al compartimentelor contabilitate şi resurse umane;
Analizând:

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu  unanimitate  de voturi,  proiectul  de  hotărâre  privind  suplimentarea  numărului
personalului nedidactic din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu  ½  post  de
Îngrijitor I, pentru localul Grădiniţei de copii.

Pentru care am încheiat prezentul.

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

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. 2080 din 22.10.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului personalului nedidactic din cadrul
Şcolii Gimnaziale din 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  art.  25,  alin.  3  din  Hotărârea  de  Guvern  nr.  538  /  2001  privind  aprobarea  Normelor

metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Examinând:
-  Solicitarea nr.  1182 din 17.10.2013  a  Şcolii  Gimnaziale - comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

înregistrată  la Primăria comunei Gheorghe Doja,  sub nr. 2052 din 21.10.2013;
-  Expunerea de motive nr. 2078 din 22.10.2013  a Primarului comunei Gheorghe Doja;

         -  raportul comun nr. 2077 din 22.10.2013  al compartimentelor contabilitate şi resurse umane;
Analizând:

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu  unanimitate  de voturi,  proiectul  de  hotărâre  privind  suplimentarea  numărului
personalului nedidactic din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu  ½  post  de
Îngrijitor I, pentru localul Grădiniţei de copii.

Pentru care am încheiat 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. 2081 din 22.10.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului personalului nedidactic din cadrul
Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
-   prevederile  art.  25,  alin.  3  din  Hotărârea  de  Guvern  nr.  538  /  2001  privind  aprobarea  Normelor

metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Examinând:
-  Solicitarea nr.  1182 din 17.10.2013  a  Şcolii  Gimnaziale - comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

înregistrată  la Primăria comunei Gheorghe Doja,  sub nr. 2052 din 21.10.2013;
-  Expunerea de motive nr. 2078 din 22.10.2013 a Primarului comunei Gheorghe Doja;

         -  raportul comun nr. 2077 din 22.10.2013 al compartimentelor contabilitate şi resurse umane;
Analizând:

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu  unanimitate  de voturi,  proiectul  de  hotărâre  privind  suplimentarea  numărului
personalului nedidactic din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu  ½  post  de
Îngrijitor I, pentru localul Grădiniţei de copii.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA



Nr. 2078 din 22.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre 

privind suplimentarea numărului personalului nedidactic din cadrul
Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu:
-   prevederile  art.  25,  alin.  3  din  Hotărârea  de  Guvern  nr.  538  /  2001  privind  aprobarea  Normelor

metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Examinând:
-  Solicitarea nr.  1182 din 17.10.2013  a  Şcolii  Gimnaziale - comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

înregistrată  la Primăria comunei Gheorghe Doja,  sub nr. 2052 din 21.10.2013;
         -  raportul comun nr. 2077 din 22.10.2013  al compartimentelor contabilitate şi resurse umane;

Având în vedere faptul că din cele 2 posturi de îngrijitor  I, aflate în statul de funcţii al Şcolii Gimnaziale din
comuna Gheorghe Doja, doar ½ normă este alocată Grădiniţei de copii, ½ normă ce s-a dovedit total insuficientă, cu
toate eforturile făcute de  persoana încadrată astfel. Aceasta, din cauza faptului că  grădiniţa are  3 săli de clasă cu 62
de preşcolari,  din care 25 sunt la grupa mică, având vârsta cuprinsă între 3 şi  4 ani.   În localul grădiniţei,  cu o
suprafaţă totală de 322 m.p. există o sală de primire a copiilor, o sală de mese, un grup sanitar, 2 holuri, 2 birouri
precum şi 2 săli de depozitare a materialului didactic. În curtea interioară este amenajat un spaţiu de joacă cu 7 aparate
şi două măsuţe. Imobilul are şi încălzire centrală, într-un spaţiu amenajat special. Suprafaţa  aferentă imobilului este
de 2.451 m.p. teren intravilan.

Pentru toate aceste considerente, propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat
cu alin. 6, lit. a), pct. 1 si lit. b)  precum şi  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,  să se
adopte hotărârea conform proiectului anexat.

Primar,
ION MIHAI


