
 ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare  ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii

Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  anul şcolar 2015-2016

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera d) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi

completările ulterioare,
- prevederile art. 3, art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2),  art. 13 lit. c) pct. 2  şi art. 19  din   Anexei la  Ordinul

MECTS nr.  5576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, cu  modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr. 1453 din 20.10.2015 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în calitatea sa de iniţiator,

înregistrată sub nr.  3542  din 21.10.2015;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 3541  din 21.10.2015;
   - raportul nr. 3543  din 21.10.2015   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 3544  din 21.10.2015 al  comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1,  art. 45, alin. (2), lit. a)  şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – (1) Pentru anul şcolar 2015-2016, se aprobă acordarea unor burse elevilor din ciclul gimnazial al
învăţământului preuniversitar de stat din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:

Nr.
crt.

Tipul bursei Numărul de elevi ce
 vor beneficia de burse

Cuantum 
bursă 

Cuantum anual 
burse  

1 Bursă de merit 4 400 lei/semestru 3200 lei

2 Bursă de ajutor social 10 50 lei/lună 6000 lei

(2) Bursele de merit se acordă semestrial, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare,  iar bursele de ajutor
social se acordă  lunar, atât pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare cât şi pe perioada vacanţelor şcolare.

(3)   Bursele se acordă din bugetul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,   în limita fondurilor
aprobate cu această destinaţie.

Art. 2 -  Primarul comunei Gheorghe Doja şi compartimentul contabilitate vor  aduce la îndeplinire  prezenta
hotărâre.
   Art.  3 -   (1)  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.

 (2) Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi 
va fi adusă la cunostinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja şi pe site-
ulwww.gheorghedojail.ro de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

 
                                  Preşedinte,                                                     Contrasemnează  pentru legalitate
                       Voinoiu Cătălin-Constantin                                                           Secretar,
                                                                                                                           Praf Monica
            Nr. 37
            Adoptată  la GHEORGHE DOJA

Astăzi, 22.10.2015      

http://www.gheorghedojail.ro/


             
  Anexa nr.  4  la  pr. HCL nr. 37 din 21.10.2015 

     I       Se modifică programul anual al achiziţiilor publice, aprobat  prin H.C.L nr. 10  din  13.02.2015, cum a fost modificat prin H.C.L. nr.27 din
25.06.2015, H.C.L.nr.30 din 23.07.2015, H.C.L .nr.32 din 19.08.2015, H.C.L.nr.34  din 30.09.2015 , astfel:

Nr.
crt.

   
    Obiectul contractului 

   
      CPV

Valoarea estimată fără TVA 
(euro)

Proc
edur
a 
care
urm
ează
să 
fie 
apli
cată

Data estimării 
începerii 
procedurii

Data estimării 
finalizării procedurii

Persoana 
responsabila
pentru atribuire 
contract

Nr.crt.1
1 Achiziţie lemne foc 35.000 7.883 C.D 01.01.2015 15.07.2015 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins 
1 Achiziţie lemne foc 38.000 8.597 C.D 25.10.2015 30.11.2015 Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt.13
13 Servicii de cadastru 57.000 12.896 C.D 01.02.2015 31.12.2015 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
13 Servicii de cadastru             62.000 14.027 C.D 01.02.2015 31.12.2015 Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt.20
20 Lucrări de pavaj bază sportivămultifuncţională 45233253-7 3620 C.D 01.09.2015 30.11.2015 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins
20 Lucrări de pavaj bază sportivă multifuncţională                 0

Nr.crt 24
24 Execuţie canalizare ape pluviale 45232400-6 15.837 C.D 25.08.2015 30.09.2015 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins
24 Execuţie canalizare ape pluviale 45232400-6 0

LUCRĂRI  ÎN CURS  DE  EXECUŢIE

Nr.
crt.

   
    Obiectul contractului 

   
      CPV

Valoarea estimată fără 
TVA (euro)

Proc
edur
a 
care
urm
ează
să 
fie 
apli
cată

Data estimării 
începerii 
procedurii

Data estimării 
finalizării 
procedurii

Persoana 
responsabila
pentru atribuire 
contract

1 Pietruire străzi 45233142-6 45.968 C.O 01.03.2015 30.07.2015 CirsteaDanielaMih
aela



Se modifică şi va avea următorul cuprins
1 Pietruire străzi 238.100 53.869 C.O 25.10.2015 31.12.2015 Cirstea Daniela Mihaela

Nr. crt.3
3 Bază sportivă multifuncţională tip

II
45212200-8 41.629 C.O 01.03.2015 01.12.2015 Cirstea Daniela 

Mihaela
Se modifică şi va avea următorul cuprins

3 Bază sportivă multifuncţională tip II 45212200-8 204.000 46.154 C.O 01.03.2015 01.12.2015 CirsteaDaniela Mihaela
Nr.crt.4

4 Realizare zonă verde 45112711-2 27.262 C.O 01.03.2015 01.12.2015 Cirstea Daniela 
Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins
4 Realizare zonă verde 45112711-2 141.500 32.014 C.O 01.03.2015 01.12.2015 Cirstea Daniela Mihaela

II.Se completează programul anual al achiziţiilor publice, aprobat prin ,H.C.L nr. 10  din  13.02.2015, cum a fost modificat prin H.C.L nr.27 din 25.06.2015, 
H.C.L.nr.30 din 23.07.2015, H.C.L nr.32 din 19.08.2015 şi H.C.L.nr.34  din 30.09.2015 , astfel: 

Nr.
crt.

   
    Obiectul contractului 

   
      CPV

Valoarea 
estimată fără 
TVA {lei)

Valoarea 
estimată 
fără TVA 
(euro)

Procedura 
care urmează 
să fie aplicată

Data 
estimării 
începerii 
proceduri
i

Data estimării 
finalizării 
procedurii

Persoana responsabila
pentru atribuire contract

27 Realizare proiecte (Realibilitare corp Şcoala nr. 1 
Demolare corp Şcoala  nr. 2,  Împrejmuire corp 
Şcoală nr. 4, Cabină foraj, platform  parcare cu 
canalizare pluvială la baza sportivă)

71242000-6 26.0
00

5.882 C.D 25.10.15 30.12
..2015

Cirstea Daniela Mihaela

28 Cabină foraj,platformă parcare cu canalizare 
pluvială la baza sportivă Comuna Gh.Doja, jud. 
Ialomiţa

45232400-6 95.0
00

21.493  C.D 25..10.2015 15.12
.2015

Cirstea Daniela Mihaela

                                                        Primar,                                                                                                                                      Avizat pentru legalitate
             Ion Mihai                                                                                             Secretar,                
                                                                                                                                                         Praf Monica

Întocmit
 Inspector,

Cîrstea Daniela-Mihaela


