
                                   ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
HOTĂRÂRE

cu privire la instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin
Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile  anexei  3  din  H.G. nr.  28  din  9  ianuarie  2008  privind  aprobarea  conţinutului-cadru  al

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Anexei la Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008  pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a
unor  prevederi  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  28/2008  privind  aprobarea  conţinutului-cadru  al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările
şi completările ulterioare;

Având în vedere:
-  expunerea de motive nr. 2098 din 10.09.2014   a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  de  specialitate  nr.  2097 din 10.09.2014  al   viceprimarului  comunei  Gheorghe Doja şi  al

compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gheorghe Doja, prin care se propune instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea
şi Dotarea Aşezământului Cultural  Cămin Cultural  - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja,
Judeţul Ialomiţa”;

- raportul  nr.  2099 din 10.09.2014   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

Urmare a faptului că  prin intermediul  Companiei  Naţionale  de Investiţii  – C.N.I.  SA urmează să se
realizeze proiectul „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat Gheorghe
Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d) şi f), precum şi ale art. 45, alin. (1) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 - Se aprobă documentaţia DALI a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului

Cultural Cămin Cultural - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”, pentru care se solicită
finanţare, precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului, astfel:

a)              valoarea totală a investiţiei (inclusiv  TVA) = 1 846 213 LEI
din care C+M (inclusiv TVA) = 1 529 321 LEI

 b)      suprafaţa  desfăşurată construită totală =  761 mp.
Art.2 -  Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  va asigura condiţiile financiare ale

cotei de cofinanţare de 30% a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare a aşezământului cultural din valoarea
eligibilă, conform documentaţiei DALI.
               Art.3 -  Consilul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  va asigura finanţarea cheltuielilor
neeligibile  impuse  pentru  implementarea  proiectului,  conform  documentaţiei  DALI,  din  venituri  proprii  ale
bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art.  4  -  (1) Prezenta a fost  adoptată cu respectarea art.  45 alin.  (1)  din Legea nr.  215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.  5  -  Prezenta  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa,  C.N.I.  S.A.,  primarului

comunei Gheorghe Doja, şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe
Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

             Preşedinte,
                    Gogoţ Clementin

                    Contrasemnează  pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 35
Adoptată la Gheorghe  Doja
Astăzi, 30.10.2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
 COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 2098 din 10.09.2014  

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului
Cultural Cămin Cultural -  Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”

În comunităţile rurale motorul dezvoltării comunitare îl reprezintă centrul cultrural  şi activităţile
desfăşurate în cadrul acestuia.   Întâlnirile cetăţeneşti sau festiviăţtile locale  sunt organizate ori în aer
liber , ori în centrul cultural din localitate.

Având în vedere că activităţile culturale sunt rare în mediul rural, precum şi faptul că cetăţenii
simt nevoia de a petrece timpul liber în mod util, atunci când se organizează activităţi culturale, prezenţa
cetăţenilor la acestea este mare.

Activităţile culturale , intensitatea şi multitudinea lor va fi mai sporită doar dacă se vor realiza
investiţii  în  domeniul  cultural,  care  sprijină  derularea  programelor  culturale  şi  comunale,  asigurând
condiţii moderne, corespunzătoare standardelor europene precum şi a nevoilor actuale ale populaţiei.

Activităţile desfaşurate în cadrul Căminului Cultural se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de
vârstă, sex, etnie sau religie, în vederea dezvoltării libere şi a adaptării lor la evoluţiile majore din cadrul
societăţii şi la normele generale de moralitate.

Prin activităţile desfăşurate, contribuie la crearea mediului cultural şi artistic cât şi la păstrarea,
dezvoltarea şi punerea în valoare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale.

Deasemenea,  în  cadrul  Căminului  Cultural  se  vor  organiza  activităţi  cultural-artistice  şi  de
educaţie  permanentă,  se  vor  conserva  şi  se  vor  transmite  valorile  morale,  artistice  şi  tehnice  ale
comunităţii locale.

Astfel,   renovarea  căminului  cultural  din  localitatea  Gheorghe  Doja  este  necesară  pentru
revitalizarea vieţii cultural – comunitare a localnicilor, organizând evenimente de distracţie de petrecere a
timpului liber, ridicând nivelul cultural, oferind programe de artă şi de cultură generală.

Consider oportun realizarea unor lucrări de reparaţii capitale, având ca efect aducerea imobilului
respectiv la parametrii corespunzători funcţionali şi de calitate.

Examinând:
- raportul  de  specialitate  nr.  2097 din 10.09.2014  al   viceprimarului  comunei  Gheorghe Doja şi  al

compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gheorghe Doja, prin care se propune instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea
şi Dotarea Aşezământului Cultural  Cămin Cultural  - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja,
Judeţul Ialomiţa”;

Faţă de cele arătate, propun spre dezbatere şi  aprobare Consiliului Local al comunei  Gheorghe
Doja  Proiectul  de  hotărâre  privind  instrumentarea  Proiectului  „Reabilitarea,  Modernizarea  şi  Dotarea
Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural   -   Sat  Gheorghe  Doja,  Comuna  Gheorghe  Doja,  Judeţul
Ialomiţa”

Primar,
ION MIHAI



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
 COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 2097 din 10.09.2014  

RAPORT  DE SPECIALITATE
privind necesitatea şi oportunitatea

iniţierii unui proiect de hotărâre referitor la 
instrumentarea  Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului Cultural

Cămin Cultural -  Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”

În localitatea Gheorghe Doja,  în interesul îmbunătăţirii  condiţiilor de deservire a populaţiei  a
devenit oportună reamenajarea şi modernizarea căminului cultural. Clădirea veche de mai bine de  45  de
ani, de-a lungul anilor a suferit mai multe intervenţii şi transformări dar, cu toate acestea,  nu corespunde
exigenţelor actuale.  Strategia de dezvoltare a comunei Gheorghe Doja,  prevede modernizarea Căminului
cultural din localitate  şi aducerea acestuia la standardele europene. După modernizarea propusă, Căminul
cultural va deveni  un lăcaş de cult modern, o veritabilă emblemă culturală a localităţii.

În interesul evaluării costurilor necesare precum şi obţinerii finanţării a fost elaborat un studiu de
fezabilitate.

Conform  studiului  de  fezabilitate  (DALI)  elaborată,  proiectul  prezintă  următorii  indicatori
tehnico-economici:

valoarea totală a investiţiei (inclusiv  TVA) = 1 846 213 LEI
                                 din care C+M (inclusiv TVA) = 1 529 321 LEI

suprafaţa  desfăşurată construită totală =  761 mp

durata de realizare a investiţiei: 12 luni

lucrarea va cuprinde următoarele obiective principale:
- amenajare-extindere cu grup sanitar si centrala termica,
- lucrări de reparaţii capitale, instalaţii şi finisaje
- dotări funcţionale

Având în vedere cele anterior relatate  precum şi importanţa deosebită a proiectului,  propunem
spre iniţiere şi aprobare  proiectul  de hotărâre  cu privire la instrumentarea Proiectului  „Reabilitarea,
Modernizarea  şi  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -   Sat  Gheorghe Doja,  Comuna
Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”.

                            Viceprimar,                                            Inspector – urbanism,
                    GOGOŢ CLEMENTIN MICLEA ODETA



                                           ROMÂNIA
                               JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
  Comisia pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
                              Nr. 2099 din 10.09.2014  

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind  

 instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Aşezământului Cultural 
Cămin Cultural -  Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul Ialomiţa”

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

Având în vedere:  
-  prevederile  Legii   administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu modificările  şi

completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei 

Gheorghe Doja;
Examinând:

 - expunerea de motive nr. 2098 din 10.09.2014  al primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 2097 din 10.09.2014   al  viceprimarului comunei Gheorghe Doja şi al 

compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gheorghe Doja, prin care se propune instrumentarea Proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi 
Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul 
Ialomiţa”;
           - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  instrumentarea  Proiectului  „Reabilitarea,  Modernizarea  şi
Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural -  Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, Judeţul
Ialomiţa”.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia: 1. Fuerea Sorin
2. Curelea Ion
3.Vlăsceanu Puiu
4. Slăniceanu Dragoş-Cătălin
5. Simoiu Stelian 


	RAPORT DE SPECIALITATE

