
                                      ROMÂNIA 
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E 
privind  revocarea Hotărârii nr. 23 din  21.05.2013 referitoare la

  aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice
locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”

din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competitivităţii
Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie

3.2-Dezvoltarea şi  creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, 
conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” 

Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
  Având în vedere:

 - Expunerea de motive  nr. 2257 din 14.07.2015 a Primarului comunei Gheorghe Doja,
Examinând:
-  Raportul  comun nr.  2256 din 14.07.2015 al Compartimentelor  contabilitate,  registru agricol  şi

cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
- Raportul Comisiei juridice şi de disciplină  nr. 2258  din 14.07.2015,  
În temeiul  prevederilor  art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a),   art. 45 alin.

(1)şi  alin.2 lit.  d) şi f)  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 revocă Hotărârea nr.  23 din 21.05.2013 privind   aprobarea implementării proiectului
“Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea
unei  soluţii  e-guvernare  performante”din  cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial,,Creşterea
Competitivităţii Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul
de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform
condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Gheorghe
Doja  şi  pe  site  www.gheorghedojail.ro şi  va  fi  comunicată Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi  Instituţiei
Prefectului – judeţul Ialomiţa.

Art. 3 - În vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului Comunei Gheorghe Doja, prezenta
hotărâre va fi comunicată domnului  Ion Mihai, primarul comunei  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

         Preşedinte,                                       
       Simoiu Stelian                                                                   Contrasemnează  pentru legalitate,
                                                                                Secretarul Comunei  Gheorghe Doja

                       Praf Monica

Nr. 31
Adoptată la GHEORGHE DOJA

                        Astăzi, 23.07.2015

http://www.gheorghedojail.ro/


               ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
       NR. 2257 din 14.07.2015

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  iniţierea  proiectului  de hotărâre în vederea revocării Hotărârii nr. 23 din  21.05.2013

referitoare la  aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare

performante” din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competitivităţii
Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de
intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi  creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, 

conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” 

Având în vedere:
-  prevederile  Ghidului  solicitantului  din  cadrul  Programul  Operaţional  Sectorial  ,,Creşterea

Competivităţii  Economice,,  -  „Axa  prioritară  3-TIC  pentru  sectoarele  privat  şi  public,Domeniul  de
intervenţie  3.2-Dezvoltarea  şi  creşterea  eficienţei  serviciilor  publice,  operaţionale  3.2.1 apel  3,  conform
condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”;  

- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii
Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei Europene      nr. 3472/12.07.2007;

-  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  64  din  03.06.2009  privind  gestionarea  financiară  a
instrumentelor  structurale  şi  utilizarea  acestora  pentru  obiectivul  convergenţă,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
conform prevederilor  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

-  prevederile   Ordinului  nr.  2286  din  08.06.2009  a  Ministerului  Finanţelor  Publice  pentru
prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale;

- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  art.45  alin2  lit.  d)  şi  f)  din  Legea  administraţiei  publice  locale    nr.  215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul  prevederilor  art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

Analizând:
-  Raportul  comun nr.  2256 din 14.07.2015 al Compartimentelor  contabilitate,  registru agricol  şi

cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
 
Propun adoptarea unei hotărâri prin care să se revoce  Hotărârea nr. 23 din  21.05.2013 referitoare la

aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din
Judeţul  Ialomiţa  prin  implementarea  unei  soluţii  e-guvernare  performante” din  cadrul  Programului
Operaţional  Sectorial,,Creşterea  Competitivităţii  Economice,,  2007-  2013  „Axa  prioritară  3-TIC  pentru
sectoarele  privat  şi  public,Domeniul  de  intervenţie  3.2-Dezvoltarea  şi   creşterea  eficienţei  serviciilor
publice, operaţionale 3.2.1 apel 3,  conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”. 

Pentru care am încheiat prezenta.

Primar,
Ion Mihai



               ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
       NR. 2256 din 14.07.2015

R A P O R T
privind  necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre în vederea revocării Hotărârii nr. 23 din

21.05.2013 referitoare la  aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”

din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competitivităţii
Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-

Dezvoltarea şi  creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, 
conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” 

În conformitate cu:
- prevederile Ghidului solicitantului  din cadrul Programul  Operaţional  Sectorial ,,Creşterea Competivităţii

Economice,, -  „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de
parteneriat”;  

-  procedurile  de  accesare  a  fondurilor  din  Programul  Operaţional  Sectorial  ,,Creşterea  Competivităţii
Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei Europene      nr. 3472/12.07.2007;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare conform
prevederilor  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  64/2009,  privind  gestionarea  financiară  a  instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

-  prevederile   Ordinului  nr.  2286 din  08.06.2009  a  Ministerului  Finanţelor  Publice  pentru  prefinanţarea
acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale;

- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice locale   nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În  temeiul   prevederilor   art.  45  alin.(1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale   nr.  215/2001  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

A  fost  adoptată  Hotărîrea  nr.  23  din  21.05.2013 referitoare  la   aprobarea  implementării  proiectului
“Eficientizarea  activităţii  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  din  Judeţul  Ialomiţa  prin  implementarea  unei
soluţii  e-guvernare  performante” din  cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial,,Creşterea  Competitivităţii
Economice,,  2007-  2013  „Axa  prioritară  3-TIC  pentru  sectoarele  privat  şi  public,Domeniul  de  intervenţie  3.2-
Dezvoltarea şi  creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3,  conform condiţiilor prevăzute în
cadrul Acordului de parteneriat”. 

Având în vedere următoarele:
- existenţa riscului de a se implementa un sistem informatic integrat care să nu corespundă nevoilor actuale

privind buna desfăşurare a activităţilor gestionate prin aceste aplicaţii informatice;
- posibilitatea pierderilor informaţiilor din baza existent, ca urmare a transferului de date în baza nou creată,

care necesită timp şi personal;
- existenţa riscului nefinalizării cu success a activităţii de realizare a noi baze de date;
- durata foarte mică de implementare comaprativ cu volumul datelor ce trebuie transferate şi care necesită o

perioadă semnificativă de timp;
- riscul de a nu se finaliza toate activităţile proiectului în perioada de implementare, în speţă până la data de

06.11.2015.
Pentru  toate  aceste  motive, susmenţionate,  propunem,  ca  fiind  necesar  şi  oportun,  să  se  renunţe  la

implementarea proiectului, adoptându-se o hotărâre pentru revocarea  Hotărârii nr. 23 din  21.05.2013 referitoare la
aprobarea implementării proiectului  “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul
Ialomiţa  prin  implementarea  unei  soluţii  e-guvernare  performante” din  cadrul  Programului  Operaţional
Sectorial,,Creşterea  Competitivităţii  Economice,,  2007-  2013  „Axa  prioritară  3-TIC  pentru  sectoarele  privat  şi
public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi  creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3,
conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”.

Pentru care am încheiat prezentul.
Compartiment contabilitate,            Compartiment registru agricol,       Compartiment cadastru,
Inspector,Dorobanţu Gilica             Referent, Fuerea Stanciu Corina         Inspector, Trifănescu Dănuţ



Inspector,Frîncu Cornelia
                                  ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                  Comisia juridică şi de disciplină,
                           Nr.  2258  din 14.07.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind  revocarea Hotărârii nr. 23 din  21.05.2013 referitoare la
  aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei

publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competitivităţii Economice,,

2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public,Domeniul de
intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi  creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1

apel 3,
 conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” 

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
 - Expunerea de motive  nr.  2257 din 14.07.2015  a Primarului comunei Gheorghe

Doja,
Examinând:
- Raportul comun nr. 2256 din 14.07.2015 al Compartimentelor contabilitate, registru

agricol şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe
Doja; 

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind revocarea

Hotărârii  nr.  23  din   21.05.2013  referitoare  la  aprobarea  implementării  proiectului
“Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin
implementarea unei soluţii e-guvernare performante” din cadrul Programului Operaţional
Sectorial,,Creşterea Competitivităţii Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru
sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi  creşterea eficienţei
serviciilor  publice,  operaţionale  3.2.1  apel  3,  conform  condiţiilor  prevăzute  în  cadrul
Acordului de parteneriat”.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,
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