
                             ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA      

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului local, modificarea şi completarea  Listei de investiţii şi modificarea şi completarea

Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2016

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:  
– prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 3549 din 17.10.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3165 din 15.09.2016;
-  raportul   comun  nr.  3548 din  17.10.2016 al compartimentelor   contabilitate  şi  achiziţii

publice;
- raportul  nr.  3550 din 17.10.2016  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  3551  din  17.10.2016  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 3552 din 17.10.2016  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  rectificarea Bugetului local  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe
anul  2016,    aprobat  prin  Hotărârea nr.  10 din  01.02.2016 şi  modificat  şi  completat  prin Hotărârea   nr.  14 din
16.03.2016, Hotărârea  nr. 21 din  27.04.2016, Hotărârea  nr. 7 din  05.07.2016,  Hotărârea  nr. 10 din  29.07.2016,
Hotărârea  nr. 14 din  02.09.2016  şi Hotărârea nr. 16 din 26.09.2016, conform anexei nr. 1,  ce face parte integrantă
din prezenta.

Art.2 – Se aprobă modificarea şi completarea  Listei de investiţii, la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul  Ialomiţa,  pe anul  2016,  aprobată prin Hotărârea nr.  10 din  01.02.2016  şi  modificată şi  completată prin
Hotărârea  nr. 14 din  16.03.2016, Hotărârea  nr. 21 din  27.04.2016, Hotărârea  nr. 7 din  05.07.2016,  Hotărârea  nr. 10
din  29.07.2016, Hotărârea  nr. 14 din  02.09.2016  şi Hotărârea nr. 16 din 26.09.2016, conform anexei nr. 2,  ce face
parte integrantă din prezenta.

Art.3 -  Se  aprobă modificarea şi  completarea Programului  anual al achiziţiilor publice,  la nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2016,  aprobat prin Hotărârea nr. 10 din  01.02.2016 şi modificat şi
completat prin Hotărârea  nr. 14 din  16.03.2016, Hotărârea  nr. 21 din  27.04.2016, Hotărârea  nr. 7 din  05.07.2016,
Hotărârea  nr. 10 din  29.07.2016, Hotărârea  nr. 14 din  02.09.2016  şi Hotărârea  nr. 16 din 26.09.2016,  conform
anexei  nr.  3,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.4  –  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.5 – (1) Primarul comunei şi compartimentele contabilitate şi achiziţii pubice 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
                                 Trifănescu Dănuţ                                                                        Secretar,                    

                                                                                                                     Praf Monica 

Nr. 20

                          Adoptată  la GHEORGHE DOJA

                          Astăzi, 26.10.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


  Anexa nr. 1 la  HCL nr. 20 din 26.10.2016
 -lei- 

SPECIFICARE COD Buget   initial Influente  - Influente  + Program  
rectificat

VENITURI  264000  52450 316450

Impozit pe venituri din transfer 30218 50600  11000 61600

Impozit teren persoane fizice 7020201 145700
 

 7000 152700

Impozit teren persoane juridice 7020202 8000
 

 1000 9000

Alte venituri din prestari servicii 330250 6300  29950 36250

Venituri din amenzi 350201 53400  3500 56900

CHELTUIELI  985100 112500 164950 1037550

Autoritati executive 5102 167000  32700 199700

Cheltuieli materiale 20 167000  32700 199700

Apa,canal si salubritate 200104 51000  5200 56200

Carburanti,lubrefianti 200105 6000  1500 7500

Transport 200107 12000  2000 14000

Alte bunuri si servicii 200130 79000  17000 96000

Alte obiecte de inventar 200530 10000  4000 14000

Protectia muncii 2014 9000  3000 12000

Alte servicii publice generale 5402 53000 20000 2450 35450

Cheltuieli personal 10 33000  2450 35450

Salarii de baza 100101 27000  2200 29200

Contributii asig.soc.de stat 100301 4500  150 4650

Contributii asig.soc.sanatate  1500  100 1600

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 20000 20000  0

Ordine publica si siguranta 
nationala

6102 9000 9000  0

Cheltuieli materiale 20 9000 9000  0

Alte bunuri si servicii 200130 6000 6000  0

Alte obiecte de inventar 200530 3000 3000  0

Invatamint 6502 72900 6000 12000 78900

Cheltuieli materiale 20 72900 6000 12000 78900

Incalzit iluminat 200103 27400  6000 33400

Transport 200107 17000 2000  15000

Protectia muncii 2014 8500 4000  4500

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 20000  6000 26000

Cultura recreere si religie 6702 88200 47000 39300 80500

Camin cultural  1200  1300 2500



Cheltuieli materiale 20 1200  1300 2500

Alte bunuri si servicii 200130 0  1000 1000

Prime de asig.non-viata 203003 1200  300 1500

Sport 6702050
1

25000  38000 63000

Transport 200107 4500  2000 6500

Alte bunuri si servicii 200130 20500  6000 26500

Cheltuieli de capital 70 0  30000 30000

Alte active 700130 0  30000 30000

Intretinere gradini publice,parcuri 6702050
3

62000 47000  15000

Cheltuieli de capital 70 62000 47000  15000

Constructii 710101 62000 47000  15000

Asigurari si asistenta sociala 6802 454800 500 34500 488800

Cheltuieli personal 10 190500 500 500 190500

Salarii de baza 100101 189000 500  188500

Contributii concedii madicale 100306 1500  500 2000

Asistenta sociala 57 264300  34000 298300

Indemnizatii pers.cu handicap 570201 264300  34000 298300

Locuinte servicii si dezv.publica 7002 97200  9000 106200

Cheltuieli personal 10 97200  9000 106200

Salarii baza 100101 80000  7500 87500

Contributii asig.soc stat 100301 13000  1000 14000

Contributii asig.soc.sanatate 100303 4200  500 4700

Protectia mediului 7402 43000  17000 60000

Cheltuieli materiale 20 43000  17000 60000

Alte bunuri si servicii 200130 43000  17000 60000

Transporturi 8402 64000 30000  34000

Cheltuieli de capital 70 64000 30000  34000

Alte active fixe 700130 64000 30000  34000

Alte actiuni economice 8702 0  18000 18000

Alte actiuni economice 870250 0  18000 18000

                                      Preşedinte,                                                     Contrasemnează pentru legalitate
                                 Trifănescu Dănuţ                                                                        Secretar,                    

                                                                                                                                 Praf Monica  
Întocmit

 Inspector,
                                                                           Dorobanţu Gilica



  Anexa nr. 2 la   HCL nr. 20 din 26.10.2016

-lei-
    
 

SPECIFICARE COD Buget 
iniţial

Influenţe - Influenţe + Buget final

Cultura,recreere si religie 67.02 62000 47000 30000 45000

Dalat canal scurgere ape pluviale si 2 
intrari in parc 

 62000 47000  15000

Intretinere gazon stadion  0  30000 30000

Proiect asfaltare strazi 8402 64000 30000  34000

TOTAL  126000 77000 30000 79000

                                     Preşedinte,                                                          Contrasemnează pentru legalitate
                                 Trifănescu Dănuţ                                                                        Secretar,                    

                                                                                                                     Praf Monica 

Întocmit
 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
rectificarea  Bugetului local,   la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul
2016, conform anexei, pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având  în  vedere  că  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  şi
modificarea   Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul  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  rectificarea  bugetului  local,  modificarea  listei  de  investiţii  şi  modificarea
Programului  anual al achiziţiilor publice pe anul 2016.

Vă mulţumim.

Data:   15.09.2016

Primar,
                                                          Ion Mihai

                       ROMÂNIA



              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.    3549 din 17.10.2016 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea

 Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2016

Având în vedere:

- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;

Examinând:
- raportul  comun  nr.  3548 din 17.10.2016  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.  3548 din 17.10.2016 

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru  aprobarea
 rectificării Bugetului local, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2016

În conformitate cu:  
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
– prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;

                
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  2016,  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.        3551 din 17.10.2016 

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea rectificarea
 Bugetului local, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2016

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

Având în vedere :
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
                    - prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 3549 din 17.10.2016 întocmită de primarul comunei

Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr. 3548 din 17.10.2016    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 rectificarea   Bugetului  local pe anul 2016, 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.      3550 din 17.10.2016 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea rectificării 
 Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2016

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere :

- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
                    - prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 3549 din 17.10.2016   întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  3548 din 17.10.2016    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
rectificarea   Bugetului  local pe anul 2016,  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.      3552 din 17.10.2016 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

 rectificării Bugetului local  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,
 pe anul 2016

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

Având în vedere :
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
                    - prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 3549 din 17.10.2016   întocmită de primarul comunei

Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr. 3548 din 17.10.2016  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 rectificarea    Bugetului  local pe anul 2016, 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,

                                      



    Anexa nr.  3  la  HCL nr.  20   din 26.10.2016
    

 I   Se modifică şi se completează  programul anual al achiziţiilor publice, aprobat  prin H.C.L nr.10 din 01.02.2016, modificat şi completat prin H.C.L nr. 14
din 16.03.2016, Hotărârea nr. 21 din 27.04.2016, Hotărârea nr. 7 din 05.07.2016,  Hotărârea nr. 10 din 29.07.2016,  Hotărârea nr. 14 din 02.09.2016 şi
Hotărârea nr. 16 din 26.09.2016, astfel: 

Nr.
crt.

Obiectul 
contractului 

CPV Valoarea 
estimată fara 
TVA {lei)

Sursa de 
finanţare

Procedura care 
urmează să fie 
aplicată

Data estimării 
iniţiere  
procedură

Data 
estim
ării 
atribu
ire 
contra
ct

Modalitatea de derulare a
procedurii de atribuire

  Nr.crt.21
21 Servicii de proiectare 

tehnică şi 
consultanţă(proiect 
extindere canalizare şi 
proiect asfaltare străzi)

713225000-1
79411100-9

129000 Bu
get
loc
al

CD 01.10.16 01.12.16 offline

  Se modifică şi va avea următorul cuprins
21 Servicii de proiectare 

tehnică şi 
consultanţă(proiect 
extindere canalizare )

713225000-1
79411100-9

99000 Bu
get
loc
al

CD 01.10.16 01.12.16 offline

  Nr. crt.23
23 Dalat canal scurgere ape pluviale 45221220-0 Buget local CD 01.05.16 01.11.16 offline

   Se modifică şi va avea următorul cuprins                                  
23 Dalat canal scurgere ape pluviale 45221220-0 Buget local CD 01.11.16 15.12.16 offline

                                                                                     
   II   Se completează  programul anual al achiziţiilor publice, aprobat  prin H.C.L nr.10 din 01.02.2016, modificat şi completat prin H.C.L nr. 14 din
16.03.2016, H.otărârea nr. 21 din 27.04.2016 ,Hotărârea nr. 7 din 05.07.2016, Hotărârea nr. 10 din29.07.2016, Hotărârea nr. 14 din 02.09.2016 şi Hotărârea
nr. 16 din 26.09.2016, astfel:

33 Întreţinere gazon stadion 77320000-9 Buget local C.D 01.10.16 01.12.16 online

 Preşedinte,                                                          Contrasemnează pentru legalitate
                                                         Trifănescu Dănuţ                                                                        Secretar,                    
                                                                                                                                                         Praf Monica  

                                                                                                Întocmit
                                                                                               Inspector,
                                                                                    Cîrstea Daniela-Mihaela


