
                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA

HOTĂRÂRE
privind  realizarea  proiectului pentru obiectivul de investiţii  

“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA” 

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  prevederile  Ordonanţei  de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului

naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru  punere  în  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  nr.28/2013  pentru
aprobarea  Programului  naţional  de  dezvoltare  locală,  republicat,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  28/2008  privind  aprobarea  conţinutului
cadru al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;

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

- prevederile Legii  nr.  82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor;

-  prevederile  Ordonanţei   nr.  21/30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  GHEORGHE  DOJA   nr.  10  din
01.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, pe anul 2016;

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  GHEORGHE  DOJA   nr.  39  din
30.10.2014  privind  aprobarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a  comunei  Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Analizând:
-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  obiectivului  de  investiţii

“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 3924 din 24.11.2016  întocmită de domnul Ion Mihai  –

Primarul  comunei  GHEORGHE DOJA  prin care se motivează necesitatea adoptării
acestei hotărâri;

- raportul comun nr. 3923 din 24.11.2016 al compartimentelor urbanism, achiziţii
publice  şi  contabilitate,  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Gheorghe Doja;          

 -  raportul  nr.  3925  din  24.11.2016  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

         



În temeiul art.45 alin (2), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) şi art. 115 alin.
(1) lit. b) ,  art. 126 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 –  Se  aprobă   principalii  indicatori  tehnico-economici   ai  investiţiei
“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”,  pentru care se solicită  finanţarea
prin  Programul  Naţional  de  Dezvoltare  Locală,   conform  ANEXEI  la  prezenta
hotărâre.

Art.  2 – Se aprobă necesitatea  şi  oportunitatea   investiţiei  privind proiectul
“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”.

Art. 3. - Numărul de locuitori ai comunei   GHEORGHE DOJA  este de  2872
locuitori.

Art.  4  -  Se aprobă suportarea cheltuielilor  de exploatare a drumurilor  locale
modernizate   prin  “MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE
DOJA   -  COMUNA  GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA”,   in
conformitate cu reglementările în vigoare privind  condiţiile de exploatare a drumurilor
locale. 

Art. 5 -  Obiectivul de investiţie  “MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA
GHEORGHE DOJA  - COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”,
respectă Planul Urbanistic  General al comunei GHEORGHE DOJA .

Art. 6 - Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu suma de 167.437,11
lei, ce depaşeşte suma alocată de la bugetul de stat, din bugetul local al comunei şi din
alte surse legal constituite. 

Art.7  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Primarul
comunei GHEORGHE DOJA,  domnul Ion Mihai.    

Art. 8 - (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2)  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,
                            Vlăsceanu Puiu

                                                                        Contrasemnează  pentru legalitate,    
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica
Nr. 23
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  08.12.2016 

http://www.gheorghedojail.ro/


ANEXA la HCL nr. 23 din 08.12.2016 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI 

ai investiţiei  

“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”

 

Denumire indicator Cantitate/Unitate de masură

Valoarea totală a investiţiei :

din care, construcţii-montaj  :

 5.703.687  Lei ( inclusiv TVA )

 5.167.321 Lei ( inclusiv TVA )

Lungime totală a traseului modernizat  8,165 Km 

Durata de realizare a investiţiei 36 luni 

Lungime şanţuri de pământ L= 16,330 km

Categoria de drum Strada 

                 PREŞEDINTE,
                            Vlăsceanu Puiu

                                                                        Contrasemnează  pentru legalitate,    
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica 

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 3924 din 24.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind   realizarea  proiectului pentru obiectivul de investiţii
“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA

GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”



Având în vedere:

-  prevederile  Ordonanţei  de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru  punere  în  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  nr.28/2013  pentru
aprobarea  Programului  naţional  de  dezvoltare  locală,  republicat,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  28/2008  privind  aprobarea  conţinutului
cadru al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;

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

- prevederile Legii  nr.  82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor;

-  prevederile  Ordonanţei   nr.  21/30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  GHEORGHE  DOJA   nr.  10  din
01.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, pe anul 2016;

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  GHEORGHE  DOJA   nr.  39  din
30.10.2014  privind  aprobarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a  comunei  Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Analizând:
-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  obiectivului  de  investiţii

“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”;

Examinând:
- raportul comun nr. 3923 din 24.11.2016 al compartimentelor urbanism, achiziţii

publice  şi  contabilitate,  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Gheorghe Doja;          

Propun  adoptarea unei hotărâri conform datelor prezentate în proiect.

Primar,

ION MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 3923 din 24.11.2016

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

hotărâri privind  realizarea  proiectului pentru obiectivul de investiţii



“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”

Având în vedere:

-  prevederile  Ordonanţei  de Urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru  punere  în  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  nr.28/2013  pentru
aprobarea  Programului  naţional  de  dezvoltare  locală,  republicat,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  28/2008  privind  aprobarea  conţinutului
cadru al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum şi  a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;

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

- prevederile Legii  nr.  82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor;

-  prevederile  Ordonanţei   nr.  21/30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  GHEORGHE  DOJA   nr.  10  din
01.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, pe anul 2016;

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  GHEORGHE  DOJA   nr.  39  din
30.10.2014  privind  aprobarea  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  a  comunei  Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Analizând:
-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  obiectivului  de  investiţii

“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”.

Propunem  adoptarea  unei  hotărâri  conform  datelor  prezentate  în  anexa  la
prezentul.

Inspector contabilitate,            Inspector achiziţii publice,        Inpector urbanism,

     Dorobanţu Gilica                      Cîrstea Daniela-Mihaela                  Miclea Odeta

JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 3925 din 24.11.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind  realizarea  proiectului pentru obiectivul de investiţii



“MODERNIZARE STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA GHEORGHE
DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA”

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

Având în vedere:
-  prevederile  Ordonanţei  de  Urgenţă  nr.28/2013  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de

dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punere

în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  28/2008  privind  aprobarea  conţinutului  cadru  al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

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

-  prevederile  Legii  nr.  82/1998  pentru  aprobarea  OG  43/1997  privind  regimul  juridic  al
drumurilor;

- prevederile Ordonanţei  nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al comunei GHEORGHE DOJA  nr. 10 din 01.02.2016 privind
aprobarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, pe anul 2016;

- Hotărârea Consiliului local al comunei GHEORGHE DOJA  nr. 39 din 30.10.2014 privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada
2014-2020;

Analizând:
- indicatorii  tehnico-economici ai proiectului obiectivului de investiţii    “MODERNIZARE

STRĂZI    ÎN  COMUNA GHEORGHE DOJA  - COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL
IALOMIŢA”;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 3924 din 24.11.2016  întocmită de domnul Ion Mihai  – Primarul

comunei GHEORGHE DOJA  prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul comun nr. 3923 din 24.11.2016 al compartimentelor urbanism, achiziţii publice şi

contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;                   
- 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   privind   realizarea
proiectului  pentru  obiectivul  de  investiţii   “MODERNIZARE  STRĂZI     ÎN   COMUNA
GHEORGHE  DOJA   -  COMUNA  GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA”, conform
proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,


