
                             ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA        

HOTĂRÂRE
privind aprobarea   Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice,

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015
Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:  
– prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51, art. 19 alin. (1)  lit. a),

art.26  şi   art.  39  alin.  (6)  din  Legea nr.  273/2006 privind  finantele  publice  locale,  cu  modificările   şi  completările
ulterioare;

– prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul  2015;
– prevederile  art.  1  din  H.G.  nr.  14  din  14  ianuarie  2015  privind  repartizarea  pe  unităţi

administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

Examinând:
- adresa nr. 203890 din 23.01.2015  a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- adresa nr. 203801 din 23.01.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- adresa nr. 205696 din 04.02.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 2758 din 30.12.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2759 din 30.12.2013,
- raportul  comun  nr.  2757 din 30.12.2013 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice,
- raportul  nr. 2760 din 30.12.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  2761  din  30.12.2013 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul  nr.   2762 din 30.12.2013 al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant  ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) 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  Bugetul local consolidat la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul
2015,  conform anexei nr. 1,  ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.2  - Se aprobă  bugetul local, Secţiunea de funcţionare,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pe anul 2015,  conform anexei  nr.  2,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.3  - Se aprobă  bugetul local, Secţiunea de dezvoltare,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pe anul 2015,  conform anexei  nr.  3,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.4  - Se  aprobă  bugetul  activităţilor finanţate integral sau parţial,   la nivelul comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2015,  conform anexei  nr.  4,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.5  - Se aprobă Listele obiectivelor de investiţii, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
pe anul 2015,  conform anexei  nr.  5,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.6 - Se  aprobă Programul anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pe anul 2015,  conform anexei  nr.  6,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.7 –  Prezenta  hotărâre  va  fi  transmisă  pe  site-ul  www.mai.gov.ro şi  afişată  pe site-ul
www.gheorghedojail.ro    de către primar şi compartimentul contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare
la sediul Consiliului Local Gheorghe Doja precum şi  comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa.

Art.8 – (1) Primarul comunei şi  compartimentul contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al
primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta  a  fost  adoptată  cu  respectarea  art.  45  alin.  (2)  lit.  a)  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

                                     Preşedinte,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate
                                  Rotaru Monica                                                                            Secretar, 
                                                                                                                                  Praf Monica  
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        JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.   3174 din 29.12.2014

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,  29.12.2014

Subsemnaţii:Ion  Mihai,  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa  şi
Dorobanţu Gilica, inspector - compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Gheorghe Doja, astăzi,  data de 29.12.2014,  am procedat la afişarea la
sediul  Consiliului  Local  al   comunei  Gheorghe  Doja,  a  anunţului   referitor  la  elaborarea
proiectului   Bugetului  local,  a  Listei  obiectivelor  de  investiţii  şi  a  Programului   anual  al
achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015. 

Pentru care am încheiat prezentul.

   

      Primar,          
                     ION MIHAI                                                                      Inspector,

                                                                                                        Dorobanţu Gilica       

   



                 ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA
  Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
                      Tel. Fax: 0243 262502
    e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
                   

ANUNŢ PUBLIC

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, supune dezbaterii publice Proiectul
Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice,
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015, conform anexelor, pentru a
fi consultat de persoanele interesate.

Având în vedere că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 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 invităm să faceţi propuneri referitoare la proiectul  în
cauză,  la  sediul  Consiliului  Local,  de  luni  până  vineri,   între  orele  8,00-  16,00,  la
compartimentul contabilitate, inspector Dorobanţu Gilica, până la data  convocării şedinţei ce
va avea pe ordinea de zi adoptarea bugetului local pe anul 2015.

Vă mulţumim.

Data: 29.12.2014

Primar,
                                                          Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  3170 din 29.12.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea

 Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice,
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Având în vedere:

- prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51, art. 19
alin. (1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările  şi completările ulterioare,

Examinând:
-  raportul   comun   nr.   3169  din  29.12.2014 al  compartimentelor   contabilitate  şi

achiziţii publice,

Ţinând  seama  de  priorităţile  comunităţii  locale,  consider  necesar  şi  oportun
adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.   3169 din 29.12.2014

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru  aprobarea
 Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice,

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Având in vedere:  
- prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51, art. 19

alin. (1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificările  şi completările ulterioare,

Au fost întocmite anexele la proiectul de hotărâre pornindu-se de la proiectele ce se
află în derulare, de la ceea ce se doreşte a se realiza în cursul anului 2015, conform Strategiei de
dezvoltare  locală,  conform  priorităţilor  comunităţii  locale  şi  bineînţeles   urmărindu-se
necesarul de cheltuieli pentru funcţionarea instituţiei dar şi echilibrul  între venituri şi cheltuieli.

Propunem   adoptarea  unei  hotărâri  conform  datelor  prezentate  în  anexele  la
prezentul.

      Inspector contabilitate,                          Inspector achiziţii publice,             
Dorobanţu Gilica                                           Cîrstea Daniela-Mihaela



                               JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
        Comisia  pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
    amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

                      Nr.    3172 din 29.12.2014

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea 
 Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice,

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

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

Având în vedere :
– prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51,

art. 19 alin. (1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

–
Examinând:

-  expunerea  de  motive  nr.   3170  din  29.12.2014  întocmită  de  primarul  comunei
Gheorghe Doja,

- raportul  comun  nr. 3169 din 29.12.2014 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii
publice,

- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)

lit. b) şi alin. (4) 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  pentru
aprobarea    Bugetului   local,  a  Listei  obiectivelor  de investiţii  şi  a  Programului   anual  al
achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015, conform
proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



                                       JUDETUL IALOMITA
          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                 Comisia   juridică şi de disciplină,

                            Nr. 3171 din 29.12.2014

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea
 Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice,

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere :

– prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51,
art. 19 alin. (1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  3170 din 29.12.2014  întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  3169 din 29.12.2014 al compartimentelor  contabilitate şi 

achiziţii publice,
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)
lit. b) şi alin. (4) 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 pentru
aprobarea    Bugetului   local,  a  Listei  obiectivelor  de investiţii  şi  a  Programului   anual  al
achiziţiilor  publice, la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2015,
conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



                                 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.   3173 din 29.12.2014

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

 Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului  anual al achiziţiilor publice,
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

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

Având în vedere :
– prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51,

art. 19 alin. (1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   3170  din  29.12.2014  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
-  raportul   comun   nr.   3169  din  29.12.2014 al  compartimentelor   contabilitate  şi

achiziţii publice,
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)
lit. b) şi alin. (4) 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  pentru
aprobarea    Bugetului   local,  a  Listei  obiectivelor  de investiţii  şi  a  Programului   anual  al
achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015, 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,

                                      



                                                                                                                                                                                                            ANEXĂ  nr  6  la HCL  nr 10  din  13.02.2015      

                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2015

                           

1euro = 4,44lei

Nr.
crt.

   
    Obiectul contractului 

   
      CPV

Valoarea estimată fără 
TVA (euro)

Proced
ura care
urmeaz
ă să fie 
aplicată

Data estimării 
începerii procedurii

Data estimării 
finalizării 
procedurii

Persoana 
responsabila
pentru atribuire 
contract

1 Achiziţie lemne foc 03413000-8 7883 C.D. 01.01.15 15.07.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

2 Achiziţie iluminat public 09310000-5 23581 C.D Cirstea Daniela 
Mihaela

3 Achiziţie servicii telefonie 64211000-8 7883 C.D. Cirstea Daniela 
Mihaela

4 Rechizite accesorii de 
birou,markere,stilouri, radiere,agrafe
de birou, capsatoare, 
perforatoare,dosarePVC, folii 
plastic,diskete, CD-uri,coli 
xerox.,cartuşe ptr.imprimante

30192121-5 30192100-2 30197220-4 30197330-8 
22852000-7 30237320-8 30234300-1

2365 C.D 01.01.15 25.12.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

5 Achiziţii materiale reparaţii curente 44420000-0 14482 C.D. 20.03.15 01.11.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

6 Achiziţie materiale protecţie civilă 35113400-3 450 C.D. 01.05.15 01.09.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

7 Achiziţie materiale curăţenie 39831240-0
42161000-5

2320 C.D 01.03.15 01.12.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

8 Achiziţie de alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi functionare

31681410-0 29392 C.D 01.03.15 01.12.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

9 Achiziţii servicii de asigurări 
clădiri+persoane

66510000-8   1149 C.D 01.02.15 01.07.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

10 Achiziţie carburanţi + piese de 
schimb autoturism Primărie

09132000-3 09134200-9 09134100-8   1689 C.D 01.02.15 31.12.15 CirsteaDaniela 
Mihaela

11 Achiziţie materiale protecţia muncii 35800000-2 4077 C.D 01.02.15 01.12.15 CirsteaDaniela 
Mihaela

12 Cărţi, publicaţii 22113000-5
22120000-7

1126 C.D 01.03.15 30.11.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

13 Servicii   de cadastru 79100000-5 6757 C.D 01.02.15 31.12.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

14 Cursuri perfectionare 74543000-7 2477 C.D 01.04.15 30.11.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

15 Lucrari de intretinere pe timp de 
iarna (deszapezire)

452331411-9 4505 C.D 01.02.15 30.03.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

16 Elaborare PUG si RLU 71400000-2 3716 C.D 01.03.15 30.11.15 Cirstea Daniela 
Mihaela

         

 LUCRĂRI  ÎN CURS  DE  EXECUŢIE

Nr.
crt.

   
    Obiectul contractului 

   
      CPV

Valoarea estimată fără 
TVA (euro)

Proced
ura care
urmeaz
ă să fie 
aplicată

Data estimării 
începerii procedurii

Data estimării 
finalizării 
procedurii

Persoana 
responsabila
pentru atribuire 
contract

1 Pietruire străzi 45233142-6 45968 C.O 01.03.2015 30.07..2015 Cirstea Daniela 
Mihaela



2 Modernizare teren sport 45000000-7 19909 C.O 15.02.2015 01.05.2015 Cirstea Daniela 
Mihaela

3 Bază sportivă multifuncţională tip II 45212200-8 18919 C.O 01.03.2015 01.12.2015 Cirstea Daniela 
Mihaela

4 Realizare zonă verde 45112711-2 16779 C.O 01.03.2015 01.12.2015 Cirstea Daniela 
Mihaela

             Preşedinte,                                                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate
                                                 Rotaru Monica                                                                                              Secretar,                
                                                                                                                                               Praf Monica

Întocmit
 Inspector,

Cîrstea Daniela-Mihaela

                                                                                                                   


