
                                    ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

   

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
pentru perioada 2014-2020

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile  art. 7  din  Legea nr. 52/2003, privind transparenţă decizională în  administraţia

publică, republicată;
-  prevederile  art.  5 din  Legea nr.  544/2001,  privind liberul  acces la  informaţiile de  interes

public, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:
- Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada

2014-2020;
- nota de fundamentare  nr. 2005 din 02.09.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  2004 din 02.09.2014 al  secretarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 2006 din 02.09.2014 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- raportul  nr.  2007  din  02.09.2014 al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;

- raportul  nr.  2008  din  02.09.2014 al  Comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

- procesul-verbal nr.  2009 din 02.09.2014;

În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. b) şi alin. (4), lit. e),  art. 45, alin. (2)  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 „Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020”,  conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 – (1)  Prezenta  este  adoptată  cu respectarea  art.  45 alin.  (2)  din Legea nr.  215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

(2)  Prevederile  prezentei  hotărâri vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  către  primarul  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.3 -  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja
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
                     Gogoţ Clementin                                                                      Secretar,

                                                                                                        Praf Monica  

Nr.  39
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  30.10.2014

http://www.gheorghedojail.ro/
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ANUNŢ PUBLIC
 
 
 
 
          Primarul  comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa,  supune dezbaterii  publice  Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020.

 Pentru  a  fi  consultat  de  persoanele  interesate,  se  procedează  la  afişarea  pe  site
www.gheorghedojail.ro a următoarelor documente:  proiectul  de hotărâre  însoţit  de axexă,  nota  de
fundamentare a primarului  comunei Gheorghe Doja  şi    raportul  secretarului   localităţii   privind
necesitatea şi oportunitatea adoptării actului normativ propus.
          Având în vedere că  Hotărârea de  aprobare a  Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020, face parte din categoria actelor cu
caracter normativ care se supun dezbaterii publice în conformitate cu  prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă facem cunoscut că puteţi trimite în scris
propuneri,  sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la sediul
Consiliului Local, domnului Ion Mihai, primar al comunei Gheorghe Doja, de luni până vineri,  între
orele 8,00- 14,00, în perioada  02.09.2014 – 01.10.2014.
            Vă mulţumim.                  
 

            Data: 02.09.2014
 
 
 
 
                                                             Primar,
                                                          Ion Mihai

 

http://www.gheorghedojail.ro/
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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 02.09.2014
 

 
 
 
 
 
          Subsemnaţii: Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja şi  Praf Monica, secretar al comunei
Gheorghe Doja, astăzi,  data de 02.09.2014,   am procedat la afişarea la sediul Consiliului Local al 
comunei  Gheorghe  Doja,  a  anunţului  referitor   la  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada
2014-2020.

Pentru care am încheiat prezentul.
          
 
 
 
   
 
 
 
 
                       Primar,          
                     ION MIHAI                                                                                  Secretar,
                                                                                                                   PRAF MONICA
 



                         ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA  
                 Nr.    2005 din 02.09.2014

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

 Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
pentru perioada 2014 – 2020

Viziunea de dezvoltare a oricărei  localităţi  porneşte de la o bună cunoaştere a realităţilor sociale locale
şi se coordonează direct cu direcţiile generale de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii.

Doar  printr-o  clară  şi  corectă  identificare  a  problemelor,  printr-o  abordare  integrată  a  măsurilor
necesare rezolvării acestora şi prin crearea premiselor unei dezvoltări durabile, se pot face lucruri frumoase
într-o comunitate.

Dorinţa  noastră  ca   reprezentanţi  ai   administraţiei  publice  locale  este  aceea  de  a  oferi  toate
posibilităţile  de  progres,  atât  cetăţenilor  comunei  cât  şi  investitorilor  români  şi  străini,  punem un  accent
deosebit pe importanţa introducerii comunei Gheorghe Doja în panorama dezvoltării judeţului, regiunii şi ţării,
cât  şi  pe realizarea unei planificări  raţionale  în vederea accesării  finanţărilor  din surse publice (europene,
naţionale, regionale şi judeţene) şi din surse private. 

 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pentru perioada
2014-2020,   se  doreşte  a  fi   o  continuare  a  Strategiei  de  dezvoltare  locală  2009-2013,  cu  proiecte  mai
ambiţioase şi  cu eforturi mai mari, dar cu aceeaşi dorinţă de a realiza ceva pentru prezent şi mai ales pentru
viitor.

Astfel că, în conformitate cu:
- prevederile  art. 7  din  Legea nr. 52/2003, privind transparenţă decizională în  administraţia publică,

republicată;
- prevederile  art. 5 din  Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la  informaţiile de interes public, cu

modificările şi completările ulterioare;
– prevederilor art.36, alin. 2, lit. b) şi alin. (4), lit. e),  art. 45, alin. (2)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- raportul nr. 2004 din 02.09.2014 privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii  proiectului de hotărâre

pentru  aprobarea    Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,   pentru
perioada 2014 – 2020, prezentat de către secretarul comunei Gheorghe Doja;

A fost  elaborat  proiectul  de  hotărâre referitor  la   aprobarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a
comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,   pentru  perioada  2014-2020,  cu  propunerea  de  a  se  adopta  o
hotărâre  în  acest  sens,  cu  respectarea   prevederilor  legislaţiei  referitoare  la  transparenţă  decizională  în
administraţia publică şi la liberul acces la informaţiile de interes public.

Pentru care am încheiat prezenta.

PRIMAR,
ION MIHAI
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                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA  
                 Nr.    2004 din 02.09.2014

R A P O R T
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii
 proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

 Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
pentru perioada 2014 – 2020

Necesitatea şi oportunitatea elaborării  Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa,  pentru perioada 2014-2020, rezidă din dorinţa de a se  continua  Strategia de dezvoltare
locală 2009-2013, printr-un portofoliu de proiecte mai ambiţioase şi  cu eforturi mai mari, dar cu dorinţa de a
realiza un viitor mai bun şi mai frumos pentru localitatea  Gheorghe Doja.

Astfel că, în conformitate cu:
- prevederile  art. 7  din  Legea nr. 52/2003, privind transparenţă decizională în  administraţia publică,

republicată;
- prevederile  art. 5 din  Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la  informaţiile de interes public, cu

modificările şi completările ulterioare;
– prevederilor art.36, alin. 2, lit. b) şi alin. (4), lit. e),  art. 45, alin. (2)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Pornind de la dorinţele şi aşteptările locuitorilor comunei, valorificând corespunzător resursele locale
(financiare, umane şi nu în ultimul rând, cadrul natural), prin acte administrative emise/adoptate cu respectarea
principiilor transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public, în colaborare directă
cu actorii sociali (persoane fizice şi persoane juridice), MISIUNEA autorităţii publice locale este aceea de
CREŞTERE CONTINUĂ A CALITĂŢII VIEŢII FIECĂRUI CETĂŢEAN ÎN PARTE ŞI A COMUNITĂŢII
LOCALE ÎN ANSAMBLU. 

          Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pentru perioada
2014-2020,  ce se constituie în anexa ce urmează a face parte integrantă din viitorul proiect de hotărâre,
are ca obiectiv general „Armonizarea dezvoltării economice, a dezvoltării sociale şi a gestionării corecte a
cadrului natural”. 

Astfel, viziunea de dezvoltare a localităţii cuprinde următoarele PRIORITĂŢI: 
·        Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale
·        Dezvoltarea rurală şi agricultura
·        Atragerea investiţiilor şi a investitorilor români şi străini
·        Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă
·        Susţinerea sănătăţii şi asistenţei sociale
·        Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice 

            ·        Administraţie publică modernă

Pentru toate aceste considerente, propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea  Strategiei
de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014 – 2020.

Pentru care am încheiat prezentul.

SECRETAR,
PRAF MONICA



                                            ROMÂNIA                         
                               JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                       Comisia  juridică şi de disciplină,
                               Nr.  2006 din 02.09.2014
 

 
RAPORT         

pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind 
 aprobarea 

 Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
pentru perioada 2014 – 2020

 
          Comisia juridică şi de disciplină,
         În conformitate cu:

-  prevederile  art.  7   din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, republicată;

-  prevederile  art.  5  din  Legea nr.  544/2001,  privind liberul  acces  la  informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
          - nota de fundamentare  nr. 2005 din 02.09.2014 întocmită de primarul comunei Gheorghe
Doja,
          - raportul  nr. 2004 din 02.09.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
           - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Având în vedere: 
- elaborarea proiectului  lucrării  „Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020”;
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
conform proiectului de hotărâre prezentat.
          Pentru care am încheiat 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.  2008 din 02.09.2014
 
 

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind 

 aprobarea 
 Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

pentru perioada 2014 – 2020

 
          Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism,
       
         În conformitate cu:

-  prevederile  art.  7   din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, republicată;

-  prevederile  art.  5  din  Legea nr.  544/2001,  privind liberul  acces  la  informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
          - nota de fundamentare  nr. 2005 din 02.09.2014 întocmită de primarul comunei Gheorghe
Doja,
          - raportul  nr. 2004 din 02.09.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
           - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Având în vedere: 
- elaborarea proiectului  lucrării  „Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020”;
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
conform proiectului de hotărâre prezentat.
          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.  2007 din 02.09.2014
 
 

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind 

 aprobarea 
 Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

pentru perioada 2014 – 2020

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

-  prevederile  art.  7   din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, republicată;

-  prevederile  art.  5  din  Legea nr.  544/2001,  privind liberul  acces  la  informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
          - nota de fundamentare  nr. 2005 din 02.09.2014 întocmită de primarul comunei Gheorghe
Doja,
          - raportul  nr. 2004 din 02.09.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
           - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Având în vedere: 
- elaborarea proiectului  lucrării  „Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020”;
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
conform proiectului de hotărâre prezentat.
          Pentru care am încheiat prezentul.
 
 

 
Comisia   pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

 sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
 

 
 


