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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea noii cote de contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  aferentă

cheltuielilor eligibile în  sumă de 204.120,25  lei inclusiv TVA, precum şi cele  neeligibile, pentru proiectul
„REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”, 

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

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  prevederile   nr.  crt.  148  din  anexa  la  H.G. nr.  110  din  9  februarie  2011  privind  aprobarea

proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

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

-  prevederile  Contractului  de  finanţare  nerambursabilă  nr.  605/N/27.09.2011  încheiat  între
Administraţia Fondului pentru Mediu şi Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

- adresa nr.  200223/01.09.2014 a Administraţiei  Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Examinând: 
-  expunerea de motive nr.  2082 din 10.09.2014 a  primarului  comunei Gheorghe Doja,  judeţul

Ialomiţa,
- raportul   comun nr. 2081 din 10.09.2014 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- raportul nr. 2083 din 10.09.2014  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 2084 din 10.09.2014  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

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

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1 – Se aprobă  noua cotă de contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
aferentă cheltuielilor eligibile în  sumă de 204.120,25  lei inclusiv TVA, precum şi cele  neeligibile, pentru
proiectul   „REALIZARE  DE  SPAŢII  VERZI  ÎN  COMUNA  GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL
IALOMIŢA”,  din cadrul  „Programului  naţional de îmbunătăţire  a calităţii mediului  prin realizarea de
spaţii verzi în localităţi“.

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

Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa,
primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  compartimentelor  contabilitate  şi  achiziţii  publice,  care  o  vor
transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu şi va fi adusă  la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                    Preşedinte,
         GOGOŢ CLEMENTIN

                                                                                               Contrasemnează  pentru legalitate
                                                                                  Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                          PRAF MONICA    
                        

Nr.  28
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi,19.09.2014

http://www.gheorghedojail.ro/


                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
      COMUNA GHEORGHE DOJA
           Nr. 2082 din 10.09.2014

Expunere de motive
privind  initierea proiectului  de hotărâre  privind aprobarea noii cote de contribuţie proprie a comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  aferentă cheltuielilor eligibile în  sumă de 204.120,25  lei inclusiv TVA,
precum şi cele  neeligibile, pentru proiectul 

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

 prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“

În conformitate cu:
-  prevederile   nr.  crt.  148  din  anexa  la  H.G. nr.  110  din  9  februarie  2011  privind  aprobarea

proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

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

-  prevederile  Contractului  de  finanţare  nerambursabilă  nr.  605/N/27.09.2011  încheiat  între
Administraţia Fondului pentru Mediu şi Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Având în vedere: 
-  adresa nr.  200223/01.09.2014 a Administraţiei  Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului

Mediului şi Schimbărilor Climatice;
Examinând: 
- raportul   comun nr. 2081 din 10.09.2014  al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
Consider necesar si oportun,   adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărârere anexat,

pentru    aprobarea noii cote de contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  aferentă
cheltuielilor eligibile în  sumă de 204.120,25  lei inclusiv TVA, precum şi cele  neeligibile, pentru proiectul
„REALIZARE DE SPAŢII VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,   din
cadrul   „Programului   naţional  de îmbunătăţire   a  calităţii  mediului  prin  realizarea de spaţii  verzi  în
localităţi“.

Primarul  comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI



                      ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr. 2081 din 10.09.2014

RAPORT
privind   necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui  proiect  de hotărâre  privind aprobarea noii cote de

contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  aferentă cheltuielilor eligibile în  sumă de
204.120,25  lei inclusiv TVA, precum şi cele  neeligibile, pentru proiectul 

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

 prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“

În conformitate cu:
-  prevederile   nr.  crt.  148  din  anexa  la  H.G. nr.  110  din  9  februarie  2011  privind  aprobarea

proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

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

-  prevederile  Contractului  de  finanţare  nerambursabilă  nr.  605/N/27.09.2011  încheiat  între
Administraţia Fondului pentru Mediu şi Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Având în vedere că Studiul de Fezabilitate depus iniţial conţinea erori de întocmire, în sensul că în
Devizul General a fost aplicat TVA-ul de 19% de două ori, astfel că suma totală a cheltuielilor eligibile şi,
implicit,  valoarea  contribuţiei  proprii  a  Comunei  Gheorghe  Doja,  au  fost  calculate  greşit,  s-a  impus
diminuarea următoarelor valori:

1. Valoarea  totală a  cheltuielilor eligibile:  715.853 lei  (iniţial)  – 567.000,6 lei  (valoarea reală
corect calculată);

2. Valoarea finanţării de AFM (64% din valoarea totală):  458.146 lei (iniţial)  – 362.880,42 lei
(valoarea reală corect calculată);

3. Valoarea contribuţiei proprii (36 % din valoarea totală): 257.707 lei (iniţial) – 204.120,25 lei
(valoarea reală corect calculată).

Prin adresa nr. 200223/01.09.2014  Administraţia Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului
Mediului  şi  Schimbărilor  Climatice,  ne-a  comunicat  faptul  că  valoarea  contractului  de  finanţare
nerambursabilă se va diminua cu suma de 95.265,57 lei.

Considerăm necesar si oportun,  iniţierea unui proiect de  hotărâre privind aprobarea noii cote de
contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  aferentă cheltuielilor eligibile în  sumă de
204.120,25  lei inclusiv TVA, precum şi cele  neeligibile, pentru proiectul   „REALIZARE DE SPAŢII
VERZI ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL  IALOMIŢA”,  din cadrul  „Programului  naţional
de îmbunătăţire  a calităţii mediului  prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“.

                 Inspector,                                                  Inspector,
Dorobanţu Gilica                                                          Cîrstea Daniela-Mihaela

                                                              ROMÂNIA



                                                      JUDEŢUL IALOMIŢA
                           CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA

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

                                                    Nr. 2084 din 10.09.2014

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind  

aprobarea noii cote de contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  aferentă
cheltuielilor eligibile în  sumă de 204.120,25  lei inclusiv TVA, precum şi cele  neeligibile, pentru proiectul 

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

 prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“

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

Având în vedere: 
-  prevederile   nr.  crt.  148  din  anexa  la  H.G. nr.  110  din  9  februarie  2011  privind  aprobarea

proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

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

-  prevederile  Contractului  de  finanţare  nerambursabilă  nr.  605/N/27.09.2011  încheiat  între
Administraţia Fondului pentru Mediu şi Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  adresa nr.  200223/01.09.2014 a Administraţiei  Fondului  pentru Mediu din cadrul  Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Examinând: 
-  expunerea de motive nr.  2082 din 10.09.2014 a  primarului comunei Gheorghe Doja,  judeţul

Ialomiţa,
- raportul   comun nr. 2081 din 10.09.2014  al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)

din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
să se adopte hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am incheiat prezentul.

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



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

                                         Nr. 2083 din 10.09.2014

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind  

aprobarea noii cote de contribuţie proprie a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  aferentă
cheltuielilor eligibile în  sumă de 204.120,25  lei inclusiv TVA, precum şi cele  neeligibile, pentru proiectul 

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

 prin realizarea de spaţii verzi în localităţi“

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere: 
-  prevederile   nr.  crt.  148  din  anexa  la  H.G. nr.  110  din  9  februarie  2011  privind  aprobarea

proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

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

-  prevederile  Contractului  de  finanţare  nerambursabilă  nr.  605/N/27.09.2011  încheiat  între
Administraţia Fondului pentru Mediu şi Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  adresa nr.  200223/01.09.2014 a Administraţiei  Fondului  pentru Mediu din cadrul  Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Examinând: 
-  expunerea de motive nr.  2082 din 10.09.2014 a  primarului comunei Gheorghe Doja,  judeţul

Ialomiţa,
- raportul   comun nr. 2081 din 10.09.2014  al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)

din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
să se adopte hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am incheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



  Anexa nr. 3   la  pr.HCL nr.  28  din10.09 .2014
     I       Se modifică programul anual al achiziţiilor publice, aprobat  prin H.C.L nr. 6 din 04.02.2014,modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 23 din 17.07.2014
astfel:

Nr.
crt.

Obiectul contractului CPV Valoarea estimată 
fara TVA (euro)

Procedura care 
urmează să fie 
aplicată

Data estimării 
începerii 
procedurii

Data estimării 
finalizării 
procedurii

Persoana
responsabilă
ptr. atribuire contract

Nr.crt.1
1 Achiziţie lemne foc 28.000 6363 C.D. 01.01.2014 15.07.2014 Cirstea Daniela 

Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
1 Achiziţie lemne foc 03413000-8 8989 C.D. 20.09.2014 01.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Nr. crt.5
5 Achiziţii materiale reparaţii curente 44420000-0 25167 C.D. 20.03.2014 01.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
5 Achizitii materiale reparatii curente 44420000-0 28.764 C.D 20.09.2014 15.12.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt.16
16 Ziua comunei(achizitie organizare evenimente culturale) 79952100-3 4.454 C.D 01.08.2014 30.09.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
16 Ziua comunei(achizitie organizare evenimente culturale) 79952100-3 0 - - Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt. 17:
17 Realizare” Sistem de canalizare şi tratare ape uzate 

menajere, Comuna Gheorghe.Doja, judeţul Ialomiţa”             
71322200-3 72.500 C.D 01.04.2014 30.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
17 Lucrari de constructii ‘Sistem de canalizare 

şi tratare ape uzate menajere, Comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa’ 

379.000, din care 328.000 lei  din bugetul
MDRAP cf. Contract finantare 
3746/10.07.2014 si act.adit. 
nr.1/10.07.2014

85.169 C.O 01.04.2014 15.12.2016 Cirstea Daniela  
Mihaela

Nr.crt.22
22 Serviciu de planificare a strategiei 10.000 2.273 C.D 01.07.2014 30.10.201

4
Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
22 Serviciu de planificare a strategiei 90712400-5 6.067 C.D 01.07.2014 30.10.2014 Cirstea Daniela Mihaela

                 LUCRĂRI  ÎN CURS  DE  EXECUŢIE
 Nr.crt. 2
2 Bază sportivă multifuncţională 

tip II
45212200-8 162.000 360

80
C.O 01.03.2014 01.12.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică si va avea următorul cuprins:
2 Bază sportivă multifuncţională tip II 45212200-8 192.000 43146 C.O 01.03.2014 01.12.2014 Cirstea Daniela Mihaela



Se completează programul anual al achiziţiilor publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 6 din 04.02.2014, ,modificat şi completat prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 23 din 17.07.2014  astfel:
   
Nr.
crt.

Obiectul contractului CPV Valoarea 
estimată fara 
TVA (euro)

Procedura care 
urmează să fie 
aplicată

Data estimării 
începerii 
procedurii

Data estimării
finalizării 
procedurii

Persoana
responsabilă
ptr. atribuire contract

24 Servicii privind lucrări agricole 77110000-4 16.404 C.D 01.09.2014 30.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

25 Servicii de proiectare Extindere reţea de alimentare cu apă
în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

71321000-4 2.247 C.D 01.09.2014 15.12.2014 Cîrstea Daniela Mihaela

                  Primar,                                                                                           Avizat  pentru legalitate                                                                                                                        Întocmit
                   ION MIHAI                                                                              Secretarul comunei Gheorghe Doja,                                                                                                            Inspector,
                                                                                                                                              Praf Monica                                                                                                                 Cîrstea Daniela Mihaela

  Anexa nr. 3   la  HCL nr.  30  din19.09 .2014
     I       Se modifică programul anual al achiziţiilor publice, aprobat  prin H.C.L nr. 6 din 04.02.2014,modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 23 din 17.07.2014
astfel:

Nr.
crt.

Obiectul contractului CPV Valoarea estimată 
fara TVA (euro)

Procedura care 
urmează să fie 
aplicată

Data estimării 
începerii 
procedurii

Data estimării 
finalizării 
procedurii

Persoana
responsabilă
ptr. atribuire contract

Nr.crt.1
1 Achiziţie lemne foc 28.000 6363 C.D. 01.01.2014 15.07.2014 Cirstea Daniela 

Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
1 Achiziţie lemne foc 03413000-8 8989 C.D. 20.09.2014 01.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Nr. crt.5
5 Achiziţii materiale reparaţii curente 44420000-0 25167 C.D. 20.03.2014 01.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
5 Achizitii materiale reparatii curente 44420000-0 28.764 C.D 20.09.2014 15.12.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt.16
16 Ziua comunei(achizitie organizare evenimente culturale) 79952100-3 4.454 C.D 01.08.2014 30.09.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
16 Ziua comunei(achizitie organizare evenimente culturale) 79952100-3 0 - - Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt. 17:
17 Realizare” Sistem de canalizare şi tratare ape uzate 

menajere, Comuna Gheorghe.Doja, judeţul Ialomiţa”             
71322200-3 72.500 C.D 01.04.2014 30.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
17 Lucrari de constructii ‘Sistem de canalizare 

şi tratare ape uzate menajere, Comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa’ 

379.000, din care 328.000 lei  din bugetul
MDRAP cf. Contract finantare 
3746/10.07.2014 si act.adit. 
nr.1/10.07.2014

85.169 C.O 01.04.2014 15.12.2016 Cirstea Daniela  
Mihaela

Nr.crt.22
22 Serviciu de planificare a strategiei 10.000 2.273 C.D 01.07.2014 30.10.201

4
Cirstea Daniela Mihaela



Se modifică şi va avea următorul cuprins:
22 Serviciu de planificare a strategiei 90712400-5 6.067 C.D 01.07.2014 30.10.2014 Cirstea Daniela Mihaela

                 LUCRĂRI  ÎN CURS  DE  EXECUŢIE
 Nr.crt. 2
2 Bază sportivă multifuncţională 

tip II
45212200-8 162.000 360

80
C.O 01.03.2014 01.12.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică si va avea următorul cuprins:
2 Bază sportivă multifuncţională tip II 45212200-8 192.000 43146 C.O 01.03.2014 01.12.2014 Cirstea Daniela Mihaela

Se completează programul anual al achiziţiilor publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 6 din 04.02.2014, ,modificat şi completat prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 23 din 17.07.2014  astfel:
   
Nr.
crt.

Obiectul contractului CPV Valoarea 
estimată fara 
TVA (euro)

Procedura care 
urmează să fie 
aplicată

Data estimării 
începerii 
procedurii

Data estimării
finalizării 
procedurii

Persoana
responsabilă
ptr. atribuire contract

24 Servicii privind lucrări agricole 77110000-4 16.404 C.D 01.09.2014 30.11.2014 Cirstea Daniela Mihaela

25 Servicii de proiectare Extindere reţea de alimentare cu apă
în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

71321000-4 2.247 C.D 01.09.2014 15.12.2014 Cîrstea Daniela Mihaela

                     Preşedinte,                                                                                          Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                                  Întocmit
                    GOGOŢ CLEMENTIN                                                                             Secretarul comunei Gheorghe Doja,                                                                                                            Inspector,
                                                                                                                                                            Praf Monica                                                                                                                      Cîrstea Daniela Mihaela




