
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

HOTĂRÂRE
privind  cofinanţarea proiectului 

„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:  
-  prevederile cap.  4 subcap.  4.1 pct.  11 lit.  a)  din Ghidul  Solicitantului  pentru accesarea Măsurii  322 prin

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Grupuri de acţiune locală;
În conformitate cu:
- prevederile  art. 41 alin. (1) şi (2) din   Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  H.C.L.   nr.   28  din  15.06.2012  privind  reactualizarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin

domeniului public al comunei Gheorghe Doja;
- prevederile  pct. 4 din H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Ialomiţa;

- prevederile H.G. nr. 28 din 12.11.2012  privind   instrumentarea proiectului  „Modernizare teren de sport, sat
Gheorghe  Doja,  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  385 din 04.02.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr. 384 din 04.02.2015;
- raportul  nr. 386 din 04.02.2015 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 387 din 04.02.2015 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 388 din 04.02.2015 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi

familie,  muncă  şi  protecţie  socială,  protecţia  copilului; 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (4) lit. d), e) şi f), alin. 6 lit. a) pct. 6, art.45 alin. (2) lit. e) 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  cofinanţarea   investiţiei  „Modernizare  teren  de  sport,  sat  Gheorghe  Doja,  comuna

Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  din bugetul  local al   comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  în valoare de
313.004,00 lei inclusiv TVA.

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

Art.3  -  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentelor prevăzute la art.2  precum 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
                                 Rotaru Monica                                                                                            Secretar,

                                                                                                                                     Praf Monica 

Nr. 11
Adoptată la GHEORGHE DOJA

                          Astăzi, 13.02.2015

http://www.gheorghedojail.ro/


                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.    385 din 04.02.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind   cofinanţarea proiectului 

„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa”,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având in vedere: 
- prevederile cap. 4 subcap. 4.1 pct. 11 lit. a) din Ghidul Solicitantului pentru accesarea

Măsurii 322 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Grupuri de acţiune locală;
- prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.  nr.  28 din 15.06.2012 privind reactualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja;
- prevederile  . pct. 4 din H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea

Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  H.G.  nr.  28  din  12.11.2012  privind   instrumentarea  proiectului
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Examinând:

- raportul  comun  nr. 384 din 04.02.2015;

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.   384 din 04.02.2015

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru    aprobarea cofinanţării proiectului 
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul

Ialomiţa”, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având in vedere: 
- prevederile cap. 4 subcap. 4.1 pct. 11 lit. a) din Ghidul Solicitantului pentru accesarea

Măsurii 322 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Grupuri de acţiune locală;
- prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.  nr.  28 din 15.06.2012 privind reactualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja;
- prevederile  pct. 4 din H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea

Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  H.G.  nr.  28  din  12.11.2012  privind   instrumentarea  proiectului
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Propunem  adoptarea  unei  hotărâri   pentru aprobarea cofinanţării proiectului
„Modernizare  teren  de  sport,  sat  Gheorghe  Doja,  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa”,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în valoare  de 313.004 lei,
inclusiv tva, conform bugetului indicativ totalizator al proiectului, anexat prezentului.
.

   Inspector contabilitate,                       Inspector achiziţii publice,
                      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.    387 din 04.02.2015

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind    aprobarea cofinanţării proiectului 
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul

Ialomiţa”, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere:  
- prevederile cap. 4 subcap. 4.1 pct. 11 lit. a) din Ghidul Solicitantului pentru accesarea 

Măsurii 322 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Grupuri de acţiune locală;
- prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.  nr.  28 din 15.06.2012 privind reactualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja;
- prevederile  . pct. 4 din H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea

Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  H.G.  nr.  28  din  12.11.2012  privind   instrumentarea  proiectului
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  385 din 04.02.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja;
- raportul  comun  nr. 384 din 04.02.2015;

   - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit.

a), 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 încheiat prezentul.

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



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

                            Nr.   386 din 04.02.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind    aprobarea cofinanţării proiectului 
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul

Ialomiţa”, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:  
- prevederile cap. 4 subcap. 4.1 pct. 11 lit. a) din Ghidul Solicitantului pentru accesarea 

Măsurii 322 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Grupuri de acţiune locală;
- prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.  nr.  28 din 15.06.2012 privind reactualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja;
- prevederile  pct. 4 din H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea

Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  H.G.  nr.  28  din  12.11.2012  privind   instrumentarea  proiectului
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  385 din 04.02.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja;
- raportul  comun  nr. 384 din 04.02.2015;

   - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit.

a), 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 încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



                                         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.    388 din 04.02.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea cofinanţării proiectului 
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul

Ialomiţa”, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere:  
- prevederile cap. 4 subcap. 4.1 pct. 11 lit. a) din Ghidul Solicitantului pentru accesarea 

Măsurii 322 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Grupuri de acţiune locală;
- prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.  nr.  28 din 15.06.2012 privind reactualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja;
- prevederile  . pct. 4 din H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea

Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  H.G.  nr.  28  din  12.11.2012  privind   instrumentarea  proiectului
„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  385 din 04.02.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja;
- raportul  comun  nr. 384 din 04.02.2015;

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

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit.
a), 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 încheiat prezentul.

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


