
                                      ROMÂNIA 
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E 
privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013

aferent proiectului  “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice
locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare

performante” – COD SMIS CSNR 48391

Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
  În conformitate cu:

-  prevederile  Ghidului  solicitantului  din  cadrul  Programul  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, electronice, Operaţiunea 3.2.1”Susţinerea implementării de
soluţii   e-guvernare şi  asigurarea  conexiunii  la   broadband,  acolo  unde este  necesar
conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” - Apel 3;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 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 art. 6 alin. (9) din Acordul de parteneriat, anexa nr. 3 la Cererea de
finanţare depusă la Ministerul pentru Societatea informaţională;

 - prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

Având în vedere:
- adresa nr. 8773 din 16.10.2015 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- adresa  nr.  13133  din  14.08.2015  a   Ministerului  pentru  Societatea

Informaţională;
- contractul de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 încheiat între Judeţul Ialomiţa

şi  Ministerul pentru Societatea Informaţională;
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  cu   nr.  23  din

21.05.2015 privind  aprobarea participării comunei Gheorghe Doja, în calitate
de  Partener,   la  implementarea  proiectului  “Eficientizarea  activităţii
autorităţilor  administraţiei  publice  locale  din  Judeţul  Ialomiţa  prin
implementarea unei soluţii e-guvernare performante”;

Examinând:
 - expunerea de motive  nr. 4014 din 18.11.2015 a Primarului comunei Gheorghe

Doja,
- raportul  nr.  4013 din 18.11.2015 al Compartimentului contabilitate din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului  comunei Gheorghe Doja;
- raportul Comisiei juridice şi de disciplină  nr. 4015 din 18.11.2015; 
- raportul Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism nr. 4016 din 18.11.2015; 



În temeiul  prevederilor  art.36 alin. 2) lit. d) şi lit. e), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin.
7) 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,

 H O T Ă R Ă Ş T E:

         Art.1 - Se  ia act de încetarea, începând cu data de 14.08.2015, a Contractului de
finanţare  nr.  1141/321/04.12.2013,  aferent  proiectului   “Eficientizarea  activităţii
autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei
soluţii e-guvernare performante” – COD SMIS CSNR – 48391.

Art.2 -  Se  aprobă  restituirea  către  Judeţul  Ialomiţa,  din  bugetul  Comunei
Gheorghe Doja, a sumei de 15.994,45 lei, reprezentând cota de 6,25 % din suma totală
cheltuită  de  judeţul  Ialomiţa  în  cadrul  derulării  proiectului  menţionat  la  art.  1  din
prezenta.

Art.3 –  La  data  adoptării  prezentei,  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Comunei
Gheorghe  Doja  cu   nr.  23  din  21.05.2015  privind   aprobarea  participării  comunei
Gheorghe Doja,  în calitate  de Partener,   la  implementarea proiectului  “Eficientizarea
activităţii  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  din  Judeţul  Ialomiţa  prin
implementarea unei soluţii e-guvernare performante”, îşi încetează aplicabilitatea.

 Art.  4  –  Prezenta  hotărâre  devine  obligatorie  şi  produce  efecte  de  la  data
comunicării.

Art.  5  –  (1) Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  spre  aducere  la  îndeplinire
primarului  comunei  Gheorghe  Doja  şi  compartimentului  contabilitate  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Primarului   comunei  Gheorghe  Doja  şi,  spre  ştiinţă,
Judeţului  Ialomiţa şi UAT-urilor partenere în proiect, precum şi Instituţiei Prefectului –
judeţul Ialomiţa şi va fi publicată pe site-ul www.gheorghedojail.ro

(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,                                       
Slăniceanu Dragoş-Cătălin                                     Contrasemnează  pentru legalitate,
                                                                                Secretarul Comunei  Gheorghe Doja

                           Praf Monica

Nr. 44
Adoptată la GHEORGHE DOJA

                   Astăzi, 27.11.2015



               ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
  NR. 4014 din 18.11.2015

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  iniţierea  proiectului  de hotărâre privind constatarea încetării contractului de finanţare nr.

1141/321/04.12.2013 aferent proiectului 
 “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin

implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
 – COD SMIS CSNR 48391

În conformitate cu:
-  prevederile  Ghidului  solicitantului  din  cadrul  Programul  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, electronice,
Operaţiunea  3.2.1”Susţinerea  implementării  de  soluţii   e-guvernare  şi  asigurarea  conexiunii  la
broadband, acolo unde este necesar conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” -
Apel 3;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 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  art.  6 alin.  (9) din Acordul de parteneriat,  anexa nr.  3 la Cererea de finanţare
depusă la Ministerul pentru Societatea informaţională;

 -  prevederile   Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Având în vedere:
- adresa nr. 8773 din 16.10.2015 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. 13133 din 14.08.2015 a  Ministerului pentru Societatea Informaţională;
- contractul de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 încheiat între Judeţul Ialomiţa şi  Ministerul

pentru Societatea Informaţională;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja cu  nr. 23 din 21.05.2015 privind

aprobarea participării comunei Gheorghe Doja, în calitate de Partener,  la implementarea
proiectului  “Eficientizarea activităţii  autorităţilor administraţiei  publice locale din Judeţul
Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”;

Examinând:
- raportul  nr. 4013 din 18.11.2015 al Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului  comunei Gheorghe Doja;
Propun  adoptarea  unei  hotărâri  privind  constatarea  încetării  contractului  de  finanţare  nr.

1141/321/04.12.2013 aferent proiectului  “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice
locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii  e-guvernare performante” – COD SMIS
CSNR 48391, conform  proiectului  de hotărâre.

Pentru care am încheiat prezenta.

Primar,
Ion Mihai



               ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
   NR. 4013 din 18.11.2015

R A P O R T  
referitor la  necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului 
 “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin

implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
 – COD SMIS CSNR 48391

În conformitate cu:
-  prevederile  Ghidului  solicitantului  din  cadrul  Programul  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, electronice,
Operaţiunea  3.2.1”Susţinerea  implementării  de  soluţii   e-guvernare  şi  asigurarea  conexiunii  la
broadband, acolo unde este necesar conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” -
Apel 3;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 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  art.  6 alin.  (9) din Acordul de parteneriat,  anexa nr.  3 la Cererea de finanţare
depusă la Ministerul pentru Societatea informaţională;

 -  prevederile   Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Având în vedere:
- adresa nr. 8773 din 16.10.2015 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. 13133 din 14.08.2015 a  Ministerului pentru Societatea Informaţională;
- contractul de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 încheiat între Judeţul Ialomiţa şi  Ministerul

pentru Societatea Informaţională;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja cu  nr. 23 din 21.05.2015 privind

aprobarea participării comunei Gheorghe Doja, în calitate de Partener,  la implementarea
proiectului  “Eficientizarea activităţii  autorităţilor administraţiei  publice locale din Judeţul
Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”;

Propun, ca fiind necesar şi oportun, să se iniţieze un  proiect de hotărâre prin care să se aprobe
următoarele:

- să se  ia act de încetarea,  începând cu data de 14.08.2015, a Contractului de finanţare nr.
1141/321/04.12.2013, aferent proiectului  “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice
locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii  e-guvernare performante” – COD SMIS
CSNR – 48391;

- să se aprobe restituirea către Judeţul Ialomiţa, din bugetul Comunei Gheorghe Doja, a sumei
de 15.994,45 lei, reprezentând cota de 6,25 % din suma totală cheltuită de judeţul Ialomiţa în cadrul
derulării proiectului susmenţionat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Inspector,
Dorobanţu Gilica



                                  ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                  Comisia juridică şi de disciplină,
                    Nr. 4015 din 18.11.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului 
 “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin

implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
 – COD SMIS CSNR 48391

Comisia juridică şi de disciplină,
În conformitate cu:

-  prevederile  Ghidului  solicitantului  din  cadrul  Programul  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, electronice,
Operaţiunea  3.2.1”Susţinerea  implementării  de  soluţii   e-guvernare  şi  asigurarea  conexiunii  la
broadband, acolo unde este necesar conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” -
Apel 3;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 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  art.  6 alin.  (9) din Acordul de parteneriat,  anexa nr.  3 la Cererea de finanţare
depusă la Ministerul pentru Societatea informaţională;

 -  prevederile   Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Având în vedere:
- adresa nr. 8773 din 16.10.2015 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. 13133 din 14.08.2015 a  Ministerului pentru Societatea Informaţională;
- contractul de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 încheiat între Judeţul Ialomiţa şi  Ministerul

pentru Societatea Informaţională;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja cu  nr. 23 din 21.05.2015 privind

aprobarea participării comunei Gheorghe Doja, în calitate de Partener,  la implementarea
proiectului  “Eficientizarea activităţii  autorităţilor administraţiei  publice locale din Judeţul
Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”;

Examinând:
 - expunerea de motive  nr. 4014 din 18.11.2015 a Primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 4013 din 18.11.2015 al Compartimentului contabilitate 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 constatarea încetării

contractului  de  finanţare  nr.  1141/321/04.12.2013  aferent  proiectului  “Eficientizarea  activităţii
autorităţilor  administraţiei  publice  locale  din  Judeţul  Ialomiţa  prin  implementarea  unei  soluţii  e-
guvernare performante”– COD SMIS CSNR 48391.

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. 4016 din 18.11.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului 
 “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin

implementarea unei soluţii e-guvernare performante” – COD SMIS CSNR 48391

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

În conformitate cu:
-  prevederile  Ghidului  solicitantului  din  cadrul  Programul  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, electronice,
Operaţiunea  3.2.1”Susţinerea  implementării  de  soluţii   e-guvernare  şi  asigurarea  conexiunii  la
broadband, acolo unde este necesar conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” -
Apel 3;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 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  art.  6 alin.  (9) din Acordul de parteneriat,  anexa nr.  3 la Cererea de finanţare
depusă la Ministerul pentru Societatea informaţională;

 -  prevederile   Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Având în vedere:
- adresa nr. 8773 din 16.10.2015 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. 13133 din 14.08.2015 a  Ministerului pentru Societatea Informaţională;
- contractul de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 încheiat între Judeţul Ialomiţa şi  Ministerul

pentru Societatea Informaţională;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja cu  nr. 23 din 21.05.2015 privind

aprobarea participării comunei Gheorghe Doja, în calitate de Partener,  la implementarea
proiectului  “Eficientizarea activităţii  autorităţilor administraţiei  publice locale din Judeţul
Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”;

Examinând:
 - expunerea de motive  nr. 4014 din 18.11.2015 a Primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 4013 din 18.11.2015 al Compartimentului contabilitate 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 constatarea încetării

contractului  de  finanţare  nr.  1141/321/04.12.2013  aferent  proiectului  “Eficientizarea  activităţii
autorităţilor  administraţiei  publice  locale  din  Judeţul  Ialomiţa  prin  implementarea  unei  soluţii  e-
guvernare performante”– COD SMIS CSNR 48391.

Pentru care am încheiat prezentul.
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
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