
                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 4245 din 18.12.2017

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 18.12.2017,  în şedinţa extraordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri  locali în funcţie. 
Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  24.11.2017,  este   aprobat  cu

unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  4148 din 11.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  4147 din 11.12.2017 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 4149 din 11.12.2017   al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr.  4150 din 11.12.2017  al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  4151 din 11.12.2017   al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 49 din 18.12.2017 privind  aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru  trimestrul IV al anului 2017,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
- adresa  nr. 1140 din 22.11.2017 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
- expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator,

înregistrată sub nr. 4152  din 11.12.2017;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4151  din 11.12.2017;
   - raportul nr. 4153  din 11.12.2017   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 4154  din 11.12.2017 al  comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

Este   adoptată   Hotărârea  nr.  50  din  18.12.2017  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 2017-2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  4156  din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3808 din 10.11.2017;
- raportul  nr. 4155  din 11.12.2017  al compartimentului  contabilitate;
- raportul  nr.  4157  din 11.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
– raportul  nr. 4158  din 11.12.2017 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
raportul nr. 4159  din 11.12.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

Este  adoptată Hotărârea nr. 51 din 18.12.2017 privind   rectificarea Bugetului local  la nivelul
comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  4161 din 11.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 4160 din 11.12.2017 al   Compartimentele de   urbanism  şi  amenajarea teritoriului şi

cadastru;



- raportul  nr. 4162 din 11.12.2017 al Comisiei juridice şi de diciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 52 din 18.12.2017 privind   revocarea Hotărârilor  referitoare la

P.U.Z. şi  R.L.U. aferent  ,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD
ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,,  cu  11  voturi  „pentru”,  0  „abţineri”   şi   0  voturi
„contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- raportul  nr. 4166 din 11.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  4167 din  11.12.2017  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.  4168 din 11.12.2017 al  comisiei   pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţămant,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art. 11 alin.

(1) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Este   adoptată  Hotărârea nr.  53 din 18.12.2017 privind  stabilirea  salariilor de  bază pentru

funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la
nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  începând cu drepturile lunii ianuarie 2018,  cu 11
voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 4170 din 11.12.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  nr. 3814 din 10.11.2017;
- raportul  comun  nr.  4169 din 11.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4171 din 11.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 4172 din 11.12.2017   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4173 din 11.12.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este   adoptată  Hotărârea  nr.  54  din  18.12.2017  privind   modificarea  Hotărârii  nr.   22  din

27.03.2017 referitoare la  aprobarea   Strategiei anuale de achiziţii publice, a comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 33 din
28.07.2017 şi  prin Hotărârea nr. 44 din 19.10.2017, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.
Nu sunt  alte discuţii.

Pentru care am încheiat prezentul, care va fi adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului
local şi publicare pe  www.gheorghedojail.ro. 

                           Preşedinte de şedinţă,                                                                          Secretar,
                             Rotaru Vasile-Marian                                                                         Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/


                             ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
               Nr. 4244 din 18.12.2017

 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 18.12.2017,  în şedinţa extraordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri  locali în funcţie. 
Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  24.11.2017,  este   aprobat  cu

unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 49 din 18.12.2017 privind  aprobarea contului de

execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017,   la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 50 din 18.12.2017 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  2017-2018,  cu  11  voturi  „pentru”,  0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 51 din 18.12.2017 privind  rectificarea Bugetului
local   la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2017,  cu  11  voturi  „pentru”,  0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al patrulea punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 52 din 18.12.2017 privind  revocarea Hotărârilor
referitoare la  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent  ,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE
ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al cincilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 53 din 18.12.2017 privind  stabilirea salariilor de
bază  pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale
„Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  începând cu drepturile lunii
ianuarie 2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al şaselea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 54 din 18.12.2017 privind  modificarea Hotărârii
nr.   22  din  27.03.2017  referitoare  la  aprobarea    Strategiei  anuale  de  achiziţii  publice,  a comunei
Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2017,  astfel  cum  a  fost  modificată  şi  completată  prin
Hotărârea  nr.  33  din  28.07.2017  şi   prin  Hotărârea  nr.  44  din  19.10.2017,  cu  11  voturi  „pentru”,  0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

Pentru  care  am  încheiat  prezenta,  care  va  fi  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul
Consiliului local şi publicare pe  www.gheorghedojail.ro. 

                           Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,
                            Rotaru Vasile-Marian                                                                   Praf Monica

                

http://www.gheorghedojail.ro/


                                    ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017, 

 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

             Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

              Având în vedere:
 - prevederile art. 49, alin. (12) şi  art. 73  alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

- expunerea de motive nr.  4148 din 11.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  4147 din 11.12.2017 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 4149 din 11.12.2017   al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  4150 din  11.12.2017   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.  4151 din  11.12.2017   al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv 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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie bugetară  pentru  trimestrul IV al anului 2017,  la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform  Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.2 – (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 şi completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei
Gheorghe  Doja,  compartimentului  contabilitate  şi  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa  şi  o  va
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site
www.gheorghedojail.ro.

                        Preşedinte,
               Rotaru Vasile-Marian                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                    Praf Monica     

Nr. 49
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 18.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                    ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017, 

 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

             Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

              Având în vedere:
 - prevederile art. 49, alin. (12) şi  art. 73  alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

- expunerea de motive nr.  4148 din 11.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  4147 din 11.12.2017 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 4149 din 11.12.2017   al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  4150 din  11.12.2017   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.  4151 din  11.12.2017   al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,

învăţămant , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv 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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie bugetară  pentru  trimestrul IV al anului 2017,  la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform  Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.2 – (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 şi completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei
Gheorghe  Doja,  compartimentului  contabilitate  şi  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa  şi  o  va
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site
www.gheorghedojail.ro.

                 Primar,
               Ion Mihai
                                                                                       Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 
Nr. 47
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 11.12.2017                      ROMÂNIA

http://www.gheorghedojail.ro/


               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.   4148 din 11.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

   Având în vedere:
     - prevederile art. 49 alin. (12) şi  art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- raportul   nr.  4147 din 11.12.2017  al compartimentului  contabilitate,

Propun ca, în temeiul  art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv 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 şi completările ulterioare,

să se adopte  hotărârea pentru  aprobarea  contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul
IV al  anului  2017,   la   nivelul  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa, conform proiectului  de
hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Primar,
Ion Mihai

                        ROMÂNIA



              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.    4147 din 11.12.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

 Având în vedere:
     - prevederile art. 49 alin. (12) şi  art. 73  alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora:
ART. 49
(12) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, 

pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă 
publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele 
două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la 
sfârşitul anului:
    a) să nu înregistreze plăţi restante;
       b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe 
de altă parte, să fie mai mare decât zero*).

ART. 73
    Executia de casa a bugetelor institutiilor publice

    (3) Autoritatile executive si presedintii consiliilor judetene au obligatia publicarii pe pagina de
Internet a institutiilor publice si/sau prin afisaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a 
executiei bugetului, a evolutiei executiei bugetului, a rectificarii bugetului si a contului de executie, 
precum si actualizarea informatiilor cel putin o data pe trimestru.

Propun  să se iniţieze un proiect de  hotărâre pentru  aprobarea   contului de execuţie
bugetară pentru  trimestrul  IV al anului 2017,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

Pentru care am încheiat prezentul.        

 Inspector contabilitate,
Dorobanţu Gilica

                         ROMÂNIA



                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                  Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.    4149 din 11.12.2017

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017,
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,

     Având în vedere:
     - prevederile art. 49 alin. (12) şi  art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4148 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 4147 din 11.12.2017 al compartimentului  contabilitate,

Cu unanimitate  de  voturi,  avizăm favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propunem ca,  în
temeiul  art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte  hotărârea
pentru  aprobarea   contului  de execuţie bugetară pentru  trimestrul  IV  al anului  2017, la   nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului de hotărâre prezentat.

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.        4150 din 11.12.2017

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere:
     - prevederile art. 49  alin. (12) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4148 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  4147 din 11.12.2017 al compartimentului  contabilitate,

Cu unanimitate  de  voturi,  avizăm favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propunem ca,  în
temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte  hotărârea
pentru   aprobarea  contului  de  execuţie  bugetară  pentru   trimestrul  IV al  anului  2017, la   nivelul
comunei 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,    

                                       

             ROMÂNIA



                                     JUDEŢUL IALOMIŢA
         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
         Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, 
     sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
                              Nr.      4151 din 11.12.2017

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul IV al anului 2017
 la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere:
     - prevederile art. 49  alin. (12) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4148 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  4147 din 11.12.2017 al compartimentului  contabilitate,

Cu unanimitate  de  voturi,  avizăm favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propunem ca,  în
temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte  hotărârea
pentru   aprobarea  contului  de  execuţie  bugetară  pentru   trimestrul  IV al  anului  2017, la   nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

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



                                   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 2017-2018

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. 1140 din 22.11.2017 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,

înregistrată sub nr. 4152  din 11.12.2017;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4151  din 11.12.2017;
   - raportul nr. 4153  din 11.12.2017   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 4154  din 11.12.2017 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 2017-2018, 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 7 400 lei/semestru 5600 lei

2 Bursă de ajutor social 7 50 lei/lună 4200 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-ul
www.gheorghedojail.ro de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

                                        Preşedinte,
                              Rotaru Vasile-Marian                              Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                                      Praf Monica    

Nr. 50
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,   18.12.2017             

http://www.gheorghedojail.ro/


                       ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT
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 2017-2018

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. 1140 din 22.11.2017 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,

înregistrată sub nr. 4152  din 11.12.2017;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4151  din 11.12.2017;
   - raportul nr. 4153  din 11.12.2017   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 4154  din 11.12.2017 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 2017-2018, 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 7 400 lei/semestru 5600 lei

2 Bursă de ajutor social 7 50 lei/lună 4200 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-ul
www.gheorghedojail.ro de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

                                   PRIMAR,
                                 Ion Mihai
                                                                                                           Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                                    SECRETAR,
                                                                                                                     Praf Monica

Nr. 48
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,   11.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                            ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.  4152  din 11.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre   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 2017-2018

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. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr. 1140 din 22.11.2017 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;

   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.   4151  din 11.12.2017
   

 Propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct.
1 si lit. b) precum şi  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, să
se adopte hotărârea conform proiectului anexat.

 Primar,
ION MIHAI

                                 



                     ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
     Nr.     4151  din 11.12.2017

RAPORT
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 2017-2018

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. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr. 1140 din 22.11.2017 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;

Propun iniţierea unui  proiect de hotărâre 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 2017-2018.

 Pentru care am încheiat prezentul.

                                                            Inspector,
                                                    Dorobanţu Gilica



                                            ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
                            şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

                           Nr.      4153 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 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 2017-2018

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

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. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr. 1140 din 22.11.2017 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 4152  din 11.12.2017;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  4151  din 11.12.2017;
   

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,   proiectul  de  hotărâre   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
2017-2018.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



                                           ROMÂNIA
                                  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.      4154  din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 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 2017-2018

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

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. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr. 1140 din 22.11.2017 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.  4152  din 11.12.2017;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  4151  din 11.12.2017;

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre  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 2017-2018.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



                                     ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA      

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului local 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
– adresa nr. ILG-STZ 13543 din 07.12.2017 al A.F.P. Ialomiţa;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  4156  din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 3808 din 10.11.2017;
- raportul  nr. 4155  din 11.12.2017  al compartimentului  contabilitate;
- raportul  nr.  4157  din 11.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  4158  din  11.12.2017 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
– raportul  nr.  4159  din  11.12.2017   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  2017, aprobat  prin Hotărârea nr.  23 din  27.03.2017, astfel  cum a fost  modificat  prin
Hotărârea nr.  31 din 27.06.2017, prin Hotărârea nr.  32 din 28.07.2017, prin Hotărârea nr.  41 din 29.09.2017
şi prin Hotărârea nr.  43 din 19.10.2017, conform anexei nr. 1,  ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2  -  Se  aprobă modificarea şi  completarea   Listei  obiectivelor  de investiţii, la  nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017,  aprobată prin Hotărârea nr. 23 din  27.03.2017,
astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 32 din 28.07.2017 şi prin Hotărârea nr. 43 din  19.10.2017,
conform anexei  nr.  2,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.  3  – 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.4  – (1) Primarul  comunei  şi  compartimentul  contabilitate   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,
         Rotaru Vasile-Marian                                                    Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                          Praf Monica           
Nr. 51
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 18.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


Anexa  nr. 1 la  HCL nr. 51 din 18.12.2017

-lei-
SPECIFICARE COD Buget   

initial
Influenţe  - Influenţe  + Program  

rectificat
TOTAL VENITURI 1172000 4000 20000 1188000
Cote defalcate din 
impozit pe venit

40201 367000 4000 371000

Sume defalcate din 
impozit pe venit 
18,5%echilibrare

40204 330000 15000 345000

Imp.cladiri pers.juridice 7020102 29000 1000 30000
Sume defalcate din TVA 
pt.echilibrare 

110206 446000 4000   442000

TOTAL CHELTUIELI 819103 113025 129025 835103
AUTORITATI 
EXECUTIVE

5102 217423 10000 32000 239423

Cheltuieli materiale 20 207423 32000 239423
Apa,canal si salubritate 200104 51000 10000 61000
Carburanti,lubrefianti 200105 7500 1500 9000
Posta telecomunicatii 200108 25000 3000 28000
Alte bunuri si servicii 200130 75923 14000 89923
Reparatii curente 2002 9000 500 9500
Alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii

203030 39000 3000 42000

Cheltuieli de capital 70 10000 10000    0
Alte active fixe(proiect 
achizitie 
buldoexacavator)

710130 10000 10000 0

INVATAMINT 6502 47500 5000 28100 70600

Cheltuieli materiale 20 27500 7000 34500

Alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii

203030 27500 7000 34500

Cheltuieli de capital 70 20000 5000 21100 36100
Constructii 710101 5000 5000   0
Imprejmuire gradinita 710101 5000 5000 0
Alte active fixe 710130 15000 21100 36100
-Proiect reabilitare 
modernizare si dotari 
sc.gimn.gh.doja 

710130 15000 21100 36100

Sanatate 6602 0 2500 2500
Cheltuieli materiale 20 0 2500 2500
Reparatii curente 2002 0 2000 2000
Prime de asig.non viata 203003 0 500 500
Cultura recreere si 
religie

6702 307380 32000 47425 322805

Biblioteca 67020302 2000 2000 0
Cheltuieli materiale 20 2000 2000 0
Carti, publicatii 2011 2000 2000 0
Camine culturale 67020307 1400 0 1800 3200



Cheltuieli materiale 20 1400 0 1800 3200
Alte obiecte de inventar 200530 0 600 600
Prime de asig.non viata 203003 1400 1200 2600
Sport 67020501 26980 13000 39980
Cheltuieli materiale 20 26980 13000 39980
Alte bunuri si servicii 200130 26980 13000 39980
Cheltuieli capital 70 277000 30000 32625 279625
Constructii camin 
alimentare trafo

710101 222000 22225 244225

Proiect parcare camin 
cultural

710130 10000 10000 0

Amenajare intrare baza 
constr

710101 25000 10400 35400

Intrare parc si 
imprejmuire

20000 20000 0

LOCUINTE SERV.SI 
DEZV.PUBLICA

7002 60800 19800 11000 52000

Cheltuieli materiale 20 51000 10000 5000 46000
Incalzit iluminat 200103 41000 5000 46000
Alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii

203030 10000 10000 0

Cheltuieli capital 70 9800 9800 6000 6000
Proiect imbunatatirea 
calitatii apei

710130 9800 9800 0

SF Modernizare iluminat 
public

710130 0 6000 6000

Protectia mediului 7402 41000 10925 30075
Cheltuieli materiale 20 4000 1000 3000
Alte obiecte de inventar 200530 4000 1000 3000
Cheltuieli de capital 70 37000 9925 27075
Alte chelt.investitii-
proiect tehnuc si SF 
extindere canalizare

710130 37000 9925 27075

Actiuni generale 
economice

8002 5000 5000 0

Cheltuieli materiale 20 5000 5000 0
Alte bunuri si servicii 200130 5000 5000 0
Transporturi 8402 140000 30300 8000 117700
Cheltuieli materiale 20 40000 30300 3000 12700
Alte bunuri si servicii 200130 35000 30300 4700
Reparatii curente 2002 5000 3000 8000
Cheltuieli de capital 70 100000 5000 105000
Constructii 710101 100000 5000 105000

                Preşedinte,
         Rotaru Vasile-Marian                                                    Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                          Praf Monica           

                                                        Întocmit
                                                                  Inspector,
                                                       Dorobanţu Gilica            



                                   ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA      PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului local 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  4156  din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 3808 din 10.11.2017;
- raportul  nr. 4155  din 11.12.2017  al compartimentului  contabilitate;
- raportul  nr.  4157  din 11.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  4158  din  11.12.2017 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
– raportul  nr.  4159  din  11.12.2017  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  2017, aprobat  prin Hotărârea nr.  23 din  27.03.2017, astfel  cum a fost  modificat  prin
Hotărârea nr.  31 din 27.06.2017, prin Hotărârea nr.  32 din 28.07.2017, prin Hotărârea nr.  41 din 29.09.2017
şi prin Hotărârea nr.  43 din 19.10.2017, conform anexei nr. 1,  ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2  -  Se  aprobă modificarea şi  completarea   Listei  obiectivelor  de investiţii, la  nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017,  aprobată prin Hotărârea nr. 23 din  27.03.2017,
astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 32 din 28.07.2017 şi prin Hotărârea nr. 43 din  19.10.2017,
conform anexei  nr.  2,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.  3  – 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.4  – (1) Primarul  comunei  şi  compartimentul  contabilitate   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.
                            
                  Primar,
              ION MIHAI                                                                  Avizat  pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                          PRAF MONICA           

Nr. 49
Iniţiată la GHEORGHE DOJA

http://www.gheorghedojail.ro/


Astăzi, 11.12.2017
Anexa  nr. 1 la  pr.HCL nr. 49 din 11.12.2017

-lei-
SPECIFICARE COD Buget   

initial
Influenţe  - Influenţe  + Program  

rectificat
TOTAL VENITURI 1172000 4000 20000 1188000
Cote defalcate din 
impozit pe venit

40201 367000 4000 371000

Sume defalcate din 
impozit pe venit 
18,5%echilibrare

40204 330000 15000 345000

Imp.cladiri pers.juridice 7020102 29000 1000 30000
Sume defalcate din TVA 
pt.echilibrare 

110206 446000 4000   442000

TOTAL CHELTUIELI 819103 113025 129025 835103
AUTORITATI 
EXECUTIVE

5102 217423 10000 32000 239423

Cheltuieli materiale 20 207423 32000 239423
Apa,canal si salubritate 200104 51000 10000 61000
Carburanti,lubrefianti 200105 7500 1500 9000
Posta telecomunicatii 200108 25000 3000 28000
Alte bunuri si servicii 200130 75923 14000 89923
Reparatii curente 2002 9000 500 9500
Alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii

203030 39000 3000 42000

Cheltuieli de capital 70 10000 10000    0
Alte active fixe(proiect 
achizitie 
buldoexacavator)

710130 10000 10000 0

INVATAMINT 6502 47500 5000 28100 70600

Cheltuieli materiale 20 27500 7000 34500

Alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii

203030 27500 7000 34500

Cheltuieli de capital 70 20000 5000 21100 36100
Constructii 710101 5000 5000   0
Imprejmuire gradinita 710101 5000 5000 0
Alte active fixe 710130 15000 21100 36100
-Proiect reabilitare 
modernizare si dotari 
sc.gimn.gh.doja 

710130 15000 21100 36100

Sanatate 6602 0 2500 2500
Cheltuieli materiale 20 0 2500 2500
Reparatii curente 2002 0 2000 2000
Prime de asig.non viata 203003 0 500 500
Cultura recreere si 
religie

6702 307380 32000 47425 322805

Biblioteca 67020302 2000 2000 0
Cheltuieli materiale 20 2000 2000 0
Carti, publicatii 2011 2000 2000 0



Camine culturale 67020307 1400 0 1800 3200
Cheltuieli materiale 20 1400 0 1800 3200
Alte obiecte de inventar 200530 0 600 600
Prime de asig.non viata 203003 1400 1200 2600
Sport 67020501 26980 13000 39980
Cheltuieli materiale 20 26980 13000 39980
Alte bunuri si servicii 200130 26980 13000 39980
Cheltuieli capital 70 277000 30000 32625 279625
Constructii camin 
alimentare trafo

710101 222000 22225 244225

Proiect parcare camin 
cultural

710130 10000 10000 0

Amenajare intrare baza 
constr

710101 25000 10400 35400

Intrare parc si 
imprejmuire

20000 20000 0

LOCUINTE SERV.SI 
DEZV.PUBLICA

7002 60800 19800 11000 52000

Cheltuieli materiale 20 51000 10000 5000 46000
Incalzit iluminat 200103 41000 5000 46000
Alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii

203030 10000 10000 0

Cheltuieli capital 70 9800 9800 6000 6000
Proiect imbunatatirea 
calitatii apei

710130 9800 9800 0

SF Modernizare iluminat 
public

710130 0 6000 6000

Protectia mediului 7402 41000 10925 30075
Cheltuieli materiale 20 4000 1000 3000
Alte obiecte de inventar 200530 4000 1000 3000
Cheltuieli de capital 70 37000 9925 27075
Alte chelt.investitii-
proiect tehnuc si SF 
extindere canalizare

710130 37000 9925 27075

Actiuni generale 
economice

8002 5000 5000 0

Cheltuieli materiale 20 5000 5000 0
Alte bunuri si servicii 200130 5000 5000 0
Transporturi 8402 140000 30300 8000 117700
Cheltuieli materiale 20 40000 30300 3000 12700
Alte bunuri si servicii 200130 35000 30300 4700
Reparatii curente 2002 5000 3000 8000
Cheltuieli de capital 70 100000 5000 105000
Constructii 710101 100000 5000 105000

                  Primar,
              ION MIHAI                                                                  Avizat  pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                          PRAF MONICA           

                                                                   Întocmit
                                                                  Inspector,



                                                            Dorobanţu Gilica
               JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.   3808 din 10.11.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,    3808 din 10.11.2017

Subsemnaţii:Ion  Mihai,  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa  şi
Dorobanţu  Gilica,  inspector  -  compartiment  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Gheorghe Doja, astăzi,  data de    10.11.2017, am procedat la afişarea la sediul
Consiliului Local al  comunei Gheorghe Doja, a anunţului  referitor la rectificarea Bugetului local,  la
nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017. 

Pentru care am încheiat prezentul.

   

      Primar,          
                     ION MIHAI                                                                              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 2017, conform anexei,
pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având  în  vedere  că  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local,  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.

Vă mulţumim.

Data:      10.11.2017

Primar,
                                                                Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.   4156  din 11.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea Bugetului local,  

  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- raportul  nr. 4155  din 11.12.2017  al compartimentului  contabilitate;

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.    4155  din 11.12.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre

  pentru   aprobarea rectificării Bugetului local,  
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Au  fost  întocmite  anexele  la  proiectul  de  hotărâre,   urmărindu-se   necesarul  de
cheltuieli pentru funcţionarea instituţiei dar şi echilibrul  între venituri şi cheltuieli.

Propun  adoptarea unei hotărâri conform datelor prezentate în anexele la prezentul.

                                                   Inspector contabilitate,                          
                                           Dorobanţu Gilica                                          



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

                      Nr.    4158  din 11.12.2017

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

rectificării Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

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

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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   4156   din  11.12.2017  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3808 din 10.11.2017;
- raportul  nr. 4155  din 11.12.2017 al compartimentului  contabilitate;
- 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 2017, 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.   4157  din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

rectificării Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

Comisia juridică şi de disciplină,
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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   4156  din  11.12.2017  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3808 din 10.11.2017;

– raportul  nr. 4155  din 11.12.2017  al compartimentului  contabilitate;
- 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 2017,  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.  4159  din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

rectificării Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

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

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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   4156   din  11.12.2017 întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3808 din 10.11.2017;
- raportul  nr. 4155  din 11.12.2017  al compartimentului  contabilitate;
- 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 2017, 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. 2 la HCL nr. 51 din 18.12.2017

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2017 DE LA BUGETUL LOCAL GHEORGHE DOJA

Mii lei

Nr. crt. Denumirea 
obiectivului Data
inceperii 
obiectivului Nr.si
data acordului 
M.F. Nr. si data 
actului de 
aprobare

Valoarea 
totala

V
al
oa
re
a 
tot
al
a 
ac
tu
ali
za
ta

Prevederi 2017 Ca
pa
cit
ati

Total col 5 la col 9 finantate din :

Surse 
proprii 

F
o
n
d 
ru
l
m
en
t

Credite bancare 
externe

Alte surse 
constituite 
potrivit legii 
2

T
o
t
a
l
a
l
o
c
a
t
i
i
b
u
g
e
t
a
r
e
 
c
o
l
.
1
0
+
 
c
o
l
1
1

din care

de la bugetul local Pe seama 
transferurilor de 
la bugetul de stat

0 1 2 3 5 6 8 9 11 12

TOTAL 2805.99 2805.99 0 0 0 2805.99

TOTAL 65.02
Invatamint

36.1 36.1 0 0 0 36.1

C Alte cheltuieli de 
investitii

36.1 36.1 0 0 0 36.1



C Proiect reabilitare 
modernizare si 
dotari 
sc.gimnaziala 
Gh.Doja

36.1 36.1 0 0 0 36.1

TOTAL 67,02
Cultura,recreere 
si religie 

436.62 436.62 0 0 0 436.62

B Lucrari noi 125.4 125.4 0 0 0 125.4

B Constructie soclu 
si trotuar pavele 
Baza sportiva 
multifunctionala 
tip II

60 60 0 0 0 60

B Achizitie canapele
lampadare si pomi
Baza sportiva

15 15 0 0 0 15

B Amenajare intrare 
Baza sportiva 
(trepte si rampa 
invalizi)

35.4 35.4 0 0 0 35.4

B Lucrari noi 15 15 0 0 0 15

B Reabilitare teren 
fotbal

15 15 0 0 0 15

Camin cultural 311.22 311.22 0 0 0 311.22

A Lucrari in 
continuare

286.22 286.22 0 0 0 286.22

A Imprejmuire 
Camin cultural

42 42 0 0 0 42

A Alimentare din 
trafo energie 
electrica
Camin cultural 

244.22 244.22 0 0 0 244.22

Retea hidranti 
exteriori Camin 
cultural

10 10 0 0 0 10

B Lucrari noi 15 15 0 0 0 15

B Intrare Camin si 
pavaj exterior

15 15 0 0 0 15



TOTAL 70.02
Locuinte,servicii 
si dezvoltare pb,

11.2 11.2 0 0 0 11.2

A Lucrari in 
continuare

5.2 5.2 0 0 0 5.2

A Extindere retea 
alimentare cu apa

5.2 5.2 0 0 0 5.2

C Alte cheltuieli de 
investitii

6 6 0 0 0 6

C SF Modernizare 
iluminat public

6 6 0 0 0 6

TOTAL 74,02
Protectia 
mediului

2217.07 2217.07 0 0 0 2217.07

A Lucrari in 
continuare

2190 2190 0 0 2190

A Sistem canalizare 
si tratare ape uzate

2190 2190 0 0 0 2190

                 Preşedinte,
         Rotaru Vasile-Marian                                                 Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,



                                                                                                           Praf Monica           
                                                                    Întocmit
                                                                  Inspector,
                                                          Dorobanţu Gilica 



                              ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârilor  referitoare la  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent 

,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE
ENERGIE ÎN S.E.N.,,

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

– cererea nr. 21 din 24.11.2017 a domnului Bucur Sorin Adrian, în calitate de Administrator al S.C.
GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., prin care notifică faptul că renunţă la investiţia ,,CONSTRUIRE
SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN
S.E.N.,,;

-  prevederile  Hotărârii  nr.  35  din  31.10.2013  privind  aprobarea   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent
,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD  ELECTRIC  EVACUARE
ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii  nr.  53 din 17.12.2013  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei  Gheorghe  Doja  nr.  35  din  31.10.2013  privind  aprobarea   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent
,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD  ELECTRIC  EVACUARE
ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 45 din 26.11.2013 privind aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute
de trecere, cu titlu gratuit, asupra  unei porţiuni din drumul  de exploataţie agricolă De 97/4/1, pe o lungime de
400 m şi  o  lăţime de  4 m,  aparţinând domeniului  public  al  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,în
favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L.;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4161 din 11.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 4160 din 11.12.2017 al   Compartimentele de   urbanism  şi  amenajarea teritoriului şi

cadastru;
- raportul  nr. 4162 din 11.12.2017 al Comisiei juridice şi de diciplină;
În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) 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  – Cu  data prezentei se revocă Hotărârea nr.  35 din 31.10.2013  privind aprobarea  P.U.Z.  şi
R.L.U.  aferent  ,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI  RACORD ELECTRIC
EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,  beneficiar S.C GHEORGHE DOJA  SOLAR PARK S.R.L., cu sediul în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, clădirea C 22,  reprezentată de Bucur Sorin-Adrian, în calitate de
Administrator, pentru terenul arabil extravilan în suprafaţă de 27.579 m.p.,   nr. cadastral 21008, înscris în CF
nr. 20249  având următoarele vecinătăţi: N- NC 311/1/1; E-  Lotul cu nr. Cadastral 21009; - S: De 97/4/1; V-
Isbăşoiu  Margareta-Drăguţa,  Dinculescu  Aurelia  şi  Domeniul  privat  al  comunei  Gheorghe  Doja,  teren
proprietate, conform contractului de vânzare autentificat cu nr.  1328 din 21 decembrie 2012.

Art.2 – Cu data prezentei se revocă Hotărârea nr.  53 din 17.12.2013  privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent
,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD  ELECTRIC  EVACUARE



ENERGIE ÎN S.E.N.,,  beneficiar  S.C GHEORGHE DOJA  SOLAR PARK S.R.L.,  cu  sediul  în  comuna
Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  clădirea  C  22,   reprezentată  de  Bucur  Sorin-Adrian,  în  calitate  de
Administrator, pentru terenul arabil extravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă de 27.579
m.p.,   nr. cadastral 21008, înscris în CF nr. 20249  având următoarele vecinătăţi: N- NC 311/1/1; E-  Lotul cu
nr. Cadastral 21009; - S: De 97/4/1; V-  Isbăşoiu Margareta-Drăguţa, Dinculescu Aurelia şi Domeniul privat al
comunei Gheorghe Doja, teren proprietate, conform contractului de vânzare autentificat cu nr.  1328 din 21
decembrie 2012.

Art.3 – Cu data prezentei se revocă Hotărârea nr.  45 din 26.11.2013  privind aprobarea   constituirii 
dreptului de uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra  unei porţiuni din drumul  de exploataţie agricolă
De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa,în favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., terenul având următoarele
vecinătăţi: Nord- T98/1 şi S.C. Meridian 2000 S.R.L., Sud- T 97/4, Est- Dc 13, Vest-Hb88.

Art. 4 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de către Compartimentele urbanism şi
amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa.

Art.5  -  Prezenta hotărâre se  va comunica primarului comunei Gheorghe Doja,  compartimentelor
urbanism şi  amenajarea teritoriului şi cadastru,  beneficiarului prevăzut la art.1, O.C.P.I. Ialomiţa  şi Instituţiei
Prefectului – judeţul Ialomiţa şi  va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al
comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                     Preşedinte,
               Rotaru Vasile-Marian                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                    Praf Monica     

            Nr. 52
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 18.12.2017   

http://www.gheorghedojail.ro/


                             ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT

 HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârilor  referitoare la  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent 

,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE
ENERGIE ÎN S.E.N.,,

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

– cererea nr. 21 din 24.11.2017 a domnului Bucur Sorin Adrian, în calitate de Administrator al S.C.
GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., prin care notifică faptul că renunţă la investiţia ,,CONSTRUIRE
SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN
S.E.N.,,;

-  prevederile  Hotărârii  nr.  35  din  31.10.2013  privind  aprobarea   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent
,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD  ELECTRIC  EVACUARE
ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii  nr.  53 din 17.12.2013  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei  Gheorghe  Doja  nr.  35  din  31.10.2013  privind  aprobarea   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent
,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD  ELECTRIC  EVACUARE
ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 45 din 26.11.2013 privind aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute
de trecere, cu titlu gratuit, asupra  unei porţiuni din drumul  de exploataţie agricolă De 97/4/1, pe o lungime de
400 m şi  o  lăţime de  4 m,  aparţinând domeniului  public  al  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,în
favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L.;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4161 din 11.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 4160 din 11.12.2017 al   Compartimentele de   urbanism  şi  amenajarea teritoriului şi

cadastru;
- raportul  nr. 4162 din 11.12.2017 al Comisiei juridice şi de diciplină;
În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) 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  – Cu  data prezentei se revocă Hotărârea nr.  35 din 31.10.2013  privind aprobarea  P.U.Z.  şi
R.L.U.  aferent  ,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI  RACORD ELECTRIC
EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,  beneficiar S.C GHEORGHE DOJA  SOLAR PARK S.R.L., cu sediul în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, clădirea C 22,  reprezentată de Bucur Sorin-Adrian, în calitate de
Administrator, pentru terenul arabil extravilan în suprafaţă de 27.579 m.p.,   nr. cadastral 21008, înscris în CF
nr. 20249  având următoarele vecinătăţi: N- NC 311/1/1; E-  Lotul cu nr. Cadastral 21009; - S: De 97/4/1; V-
Isbăşoiu  Margareta-Drăguţa,  Dinculescu  Aurelia  şi  Domeniul  privat  al  comunei  Gheorghe  Doja,  teren
proprietate, conform contractului de vânzare autentificat cu nr.  1328 din 21 decembrie 2012.

Art.2 – Cu data prezentei se revocă Hotărârea nr.  53 din 17.12.2013  privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent
,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD  ELECTRIC  EVACUARE



ENERGIE ÎN S.E.N.,,  beneficiar  S.C GHEORGHE DOJA  SOLAR PARK S.R.L.,  cu  sediul  în  comuna
Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  clădirea  C  22,   reprezentată  de  Bucur  Sorin-Adrian,  în  calitate  de
Administrator, pentru terenul arabil extravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă de 27.579
m.p.,   nr. cadastral 21008, înscris în CF nr. 20249  având următoarele vecinătăţi: N- NC 311/1/1; E-  Lotul cu
nr. Cadastral 21009; - S: De 97/4/1; V-  Isbăşoiu Margareta-Drăguţa, Dinculescu Aurelia şi Domeniul privat al
comunei Gheorghe Doja, teren proprietate, conform contractului de vânzare autentificat cu nr.  1328 din 21
decembrie 2012.

Art.3 – Cu data prezentei se revocă Hotărârea nr.  45 din 26.11.2013  privind aprobarea   constituirii 
dreptului de uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra  unei porţiuni din drumul  de exploataţie agricolă
De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa,în favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., terenul având următoarele
vecinătăţi: Nord- T98/1 şi S.C. Meridian 2000 S.R.L., Sud- T 97/4, Est- Dc 13, Vest-Hb88.

Art. 4 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de către Compartimentele urbanism şi
amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa.

Art.5  -  Prezenta hotărâre se  va comunica primarului comunei Gheorghe Doja,  compartimentelor
urbanism şi  amenajarea teritoriului şi cadastru,  beneficiarului prevăzut la art.1, O.C.P.I. Ialomiţa  şi Instituţiei
Prefectului – judeţul Ialomiţa şi  va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al
comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

         Primar,                                                                          Avizat pentru legalitate
                               Ion Mihai                                                                                      Secretar,
                                                                                                                                 Praf Monica

            Nr. 50
Iniţiată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 11.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
        COMUNAGHEORGHE DOJA
             NR.  4160 din 11.12.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru revocarea Hotărârilor  referitoare la  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent 
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC

EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

Având în vedere:
– cererea  nr.  21  din  24.11.2017  a  domnului  Bucur  Sorin  Adrian,  în  calitate  de
Administrator al S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., prin care notifică faptul că
renunţă  la  investiţia  ,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI
RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,;

- prevederile Hotărârii nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI  RACORD ELECTRIC
EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 53 din 17.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U.
aferent  ,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD
ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 45 din 26.11.2013 privind aprobarea  constituirii  dreptului de 
uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra  unei porţiuni din drumul  de exploataţie 
agricolă De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând domeniului public al 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,în favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR 
PARK S.R.L.;

Propunem  iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe revocarea Hotărârilor
referitoare  la   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent  ,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,
ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,  astfel:

-   Hotărârea  nr.  35  din  31.10.2013  privind  aprobarea   P.U.Z.  şi   R.L.U.  aferent
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI  RACORD ELECTRIC
EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,
–  Hotărârea nr. 53 din 17.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 31.10.2013  privind aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U. aferent
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI  RACORD ELECTRIC
EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,
–  Hotărârea nr. 45 din 26.11.2013  privind aprobarea   constituirii  dreptului de uz si
servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra  unei porţiuni  din drumul   de exploataţie agricolă
De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând domeniului public al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,în favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L.;

Pentru care am încheiat prezentul.

 INSPECTOR,                  INSPECTOR,
           Miclea Odeta                                                            Radu Mariana-Laura                        



              ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  4161 din 11.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre  

pentru revocarea Hotărârilor  referitoare la  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent 
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC

EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

Având în vedere:
– cererea  nr.  21  din  24.11.2017  a  domnului  Bucur  Sorin  Adrian,  în  calitate  de
Administrator al S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., prin care notifică faptul că
renunţă  la  investiţia  ,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI
RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,;

- prevederile Hotărârii nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI  RACORD ELECTRIC
EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 53 din 17.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U.
aferent  ,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD
ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 45 din 26.11.2013 privind aprobarea  constituirii  dreptului de
uz si  servitute  de trecere,  cu titlu gratuit,  asupra  unei  porţiuni  din drumul   de  exploataţie
agricolă De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând domeniului public al
comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,în  favoarea  S.C.  GHEORGHE  DOJA SOLAR
PARK S.R.L.;

Examinând:
- raportul  nr.  4160 din  11.12.2017 al   Compartimentelor de   urbanism  şi  amenajarea

teritoriului şi cadastru,
 Propun ca în temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art.

45,  alin.  (2),  lit.  e)  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
conform proiectului anexat.

        Primar,
        ION MIHAI     



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                             Comisia juridică şi de disciplină,

                       Nr.   4162 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

pentru revocarea Hotărârilor  referitoare la  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent 
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC

EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

Comisia juridică şi de diciplină,
Având în vedere:

– cererea  nr.  21  din  24.11.2017  a  domnului  Bucur  Sorin  Adrian,  în  calitate  de
Administrator al S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK S.R.L., prin care notifică faptul că
renunţă  la  investiţia  ,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI
RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,;

- prevederile Hotărârii nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent
,,CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999 MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI  RACORD ELECTRIC
EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 53 din 17.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U.
aferent  ,,CONSTRUIRE  SOLAR  PARK   0,999  MW,   ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORD
ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,,

- prevederile Hotărârii nr. 45 din 26.11.2013 privind aprobarea  constituirii  dreptului de
uz si  servitute  de trecere,  cu titlu gratuit,  asupra  unei  porţiuni  din drumul   de  exploataţie
agricolă De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând domeniului public al
comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,în  favoarea  S.C.  GHEORGHE  DOJA SOLAR
PARK S.R.L.;

- expunerea de motive nr.  4161 din 11.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  4160 din  11.12.2017  al   Compartimentelor de   urbanism  şi  amenajarea

teritoriului şi cadastru,
Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre susmenţionat.
Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  juridică şi de disciplină,



                               ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale

„Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

             Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

              Având în vedere:
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din

Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- raportul  nr. 4166 din 11.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  4167  din  11.12.2017  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 4168 din 11.12.2017 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art. 11 alin. (1) din Legea-

cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
            În temeiul art. 36  alin. (2)  lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), respectiv 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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 –  (1) Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii  publici şi  personalul contractual din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii
ianuarie 2018, conform Anexei,  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către primarul comunei Gheorghe Doja, cu
respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, referitoare la limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi.

(3) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar
al comunei Gheorghe Doja, viceprimar comună (până la 3.000 locuitori), exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)din
Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile
de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Gheorghe Doja.
        Art.2 – (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 şi completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentele contabilitate şi resurse umane vor aduce la îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentelor  contabilitate şi resurse umane precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.
 
                   Preşedinte,
               Rotaru Vasile-Marian                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                    Praf Monica     

Nr. 53
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 18.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


           
Anexă la   H.C.L. nr. 53 din 18.12.2017

Nr.
crt.

Funcţia Nr. 
posturi

Clasa
Grad 
profesional/Grad

Nivel de 
studii

Coeficient Gradaţia Salariu de bază 
corespunzător 
gradaţiei  0
 –LEI-

Salariu de bază 
corespunzător 
gradaţiei  avute
 –LEI-

VICEPRIMAR 
COMUNĂ GR. III

1 3 5700

A FUNCŢIONARI 
PUBLICI

1 SECRETAR 1 II S 3 - 5700

2 INSPECTOR 6 I / SUPERIOR S 2,19 5 4161 5182

INSPECTOR 0 I / PRINCIPAL S 2,15 0 4085

3 INSPECTOR 1 I / ASISTENT S 2,11 2 4009 4526

4 REFERENT 1 III/SUPERIOR M 1,80 5 3420 4260

B PERSONAL 
CONTRACTUAL

1 CONSILIER 1 IA S 2,19 3 4161 4932

2 GUARD 1 - M/G 1,40 4 2660 3232

3 MUNCITOR 
CALIFICAT 

1 IV Şc. prof. 1,40 5 2660 3313

4 MUNCITOR 
CALIFICAT 

1 IV Şc. prof. 1,40 4 2660 3232

5 PAZNIC 1 - G 1,30 5 2470 3076

6 PAZNIC 1 - G 1,30 3 2470 2928

7 MUNCITOR 
NECALIFICAT

3 II G 1,30 2 2470 2788

Notă:   
1. În salariul  de bază pentru funcţia de conducere de Secretar,  este inclusă gradaţia aferentă tranşei de

vechime în muncă, la nivel maxim.
2. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia,

beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
3. Diferenţa dintre coeficienţii de ierarhizare pe verticală  se stabileşte la 0,04, pentru fiecare funcţionari

public  în  funcţie  de nivel  de  studii/clasă/grad profesional,  respectiv  pentru personalul  contractual  în
funcţie de  nivel de studii/grad/treaptă profesională.

                     Preşedinte,
               Rotaru Vasile-Marian                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                    Praf Monica     



                                  ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale

„Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

             Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

              Având în vedere:
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din

Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- raportul  nr. 4166 din 11.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  4167  din  11.12.2017  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 4168 din 11.12.2017 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art. 11 alin. (1) din Legea-

cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
            În temeiul art. 36  alin. (2)  lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), respectiv 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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 –  (1) Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii  publici şi  personalul contractual din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii
ianuarie 2018, conform Anexei,  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către primarul comunei Gheorghe Doja, cu
respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, referitoare la limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi.

(3) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar
al comunei Gheorghe Doja, viceprimar comună (până la 3.000 locuitori), exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)din
Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile
de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Gheorghe Doja.
        Art.2 – (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 şi completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentele contabilitate şi resurse umane vor aduce la îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentelor  contabilitate şi resurse umane precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.
 
                              Primar,
                             Ion Mihai
                                                                                          Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                        Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 
Nr. 51
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 11.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


           
Anexă la  pr. H.C.L. nr. 51 din 11.12.2017

Nr.
crt.

Funcţia Nr. 
posturi

Clasa
Grad 
profesional/Grad

Nivel de 
studii

Coeficient Gradaţia Salariu de bază 
corespunzător 
gradaţiei  0
 –LEI-

Salariu de bază 
corespunzător 
gradaţiei  avute
 –LEI-

VICEPRIMAR 
COMUNĂ GR. III

1 3 5700

A FUNCŢIONARI 
PUBLICI

1 SECRETAR 1 II S 3 - 5700

2 INSPECTOR 6 I / SUPERIOR S 2,19 5 4161 5182

INSPECTOR 0 I / PRINCIPAL S 2,15 0 4085

3 INSPECTOR 1 I / ASISTENT S 2,11 2 4009 4526

4 REFERENT 1 III/SUPERIOR M 1,80 5 3420 4260

B PERSONAL 
CONTRACTUAL

1 CONSILIER 1 IA S 2,19 3 4161 4932

2 GUARD 1 - M/G 1,40 4 2660 3232

3 MUNCITOR 
CALIFICAT 

1 IV Şc. prof. 1,40 5 2660 3313

4 MUNCITOR 
CALIFICAT 

1 IV Şc. prof. 1,40 4 2660 3232

5 PAZNIC 1 - G 1,30 5 2470 3076

6 PAZNIC 1 - G 1,30 3 2470 2928

7 MUNCITOR 
NECALIFICAT

3 II G 1,30 2 2470 2788

Notă:   
4. În salariul  de bază pentru funcţia de conducere de Secretar,  este inclusă gradaţia aferentă tranşei de

vechime în muncă, la nivel maxim.
5. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia,

beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
6. Diferenţa dintre coeficienţii de ierarhizare pe verticală  se stabileşte la 0,04, pentru fiecare funcţionari

public  în  funcţie  de nivel  de  studii/clasă/grad profesional,  respectiv  pentru personalul  contractual  în
funcţie de  nivel de studii/grad/treaptă profesională.

                              Primar,
                             Ion Mihai
                                                                                          Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                        Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 



                ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA                                                                                        
            Nr.     4165 din 11.12.2017

PROCES- VERBAL
întocmit în urma consultării salariaţilor,

 conform art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017
 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

     În conformitate cu:
– prevederile art. 11 alin. (1) şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru  nr. 153

din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
–

În urma consultării:
– funcţionarilor publici şi a personalului contractual,  din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“,  la

nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Am procedat  la  analizarea  propunerilor  salariilor  de  bază pentru  funcţionarii  publici  şi  personalul
contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,  la   nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa,  începând  cu  drepturile  lunii  ianuarie  2018,  astfel  încât nivelul  veniturilor  salariale  a  acestora  să  nu
depăşească  nivelul  indemnizaţiei  lunare  a  funcţiei  de  viceprimar  al  comunei  Gheorghe  Doja,  exclusiv
majorările  prevăzute  la  art.  16  alin.  (2)din  Legea-cadru nr.  153  din  28  iunie  2017  privind  salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri
şi cheltuieli.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura

A FUNCŢIONARI PUBLICI

1 PRAF MONICA SECRETAR

2 DOROBANŢU GILICA INSPECTOR 

3 ION MARILENA INSPECTOR 

4 FRÎNCU CORNELIA INSPECTOR 

5 CÎRSTEA DANIELA-MIHAELA INSPECTOR 

6 MICLEA ODETA INSPECTOR 

7 PRAF GICĂ INSPECTOR 

8 RADU MARIANA-LAURA INSPECTOR 

9 FUEREA-STANCIU CORINA REFERENT 

B PERSONAL CONTRACTUAL

1 GOGOŢ CLEMENTIN CONSILIER 

2 VĂCĂRELU MARIA GUARD 

3 LUPU DANIEL MUNCITOR CALIFICAT 

4 IORDACHE ADRIAN MUNCITOR CALIFICAT  

5 RĂDUŢĂ ALEXANDRU PAZNIC

6 FLOREA  ION PAZNIC

7 BĂLAN EMILIAN MUNCITOR NECALIFICAT

8 BUCUR LUCIAN MUNCITOR NECALIFICAT

9 BĂNICĂ HORINA MUNCITOR NECALIFICAT

Pentru care am încheiat prezentul.
Primar,

     ION MIHAI       



                      ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.    4165 din 11.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual

din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art. 11 alin. (1) din Legea-

cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
Ţinând seama de necesitatea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul

contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, prin hotărâre a consiliului local, pentru ca abia apoi să se procedeze la  stabilirea salariilor lunare  de
către primar, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, referitoare la limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor,
premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi, am procedat la analizarea  propunerilor salariilor de bază pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, astfel încât nivelului
veniturilor  salariale  a  acestora  să  nu  depăşească  nivelul  indemnizaţiei  lunare  a  funcţiei  de  viceprimar  al
Comunei Gheorghe Doja, viceprimar comună (până la 3.000 locuitori), exclusiv majorările prevăzute la art. 16
alin. (2)din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Gheorghe Doja.

Pentru care am încheiat prezenta, cu propunerea de a se adopta o hotărâre, conform proiectului
prezentat.

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.     4164 din 11.12.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre

pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie“,  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                          - procesul-verbal nr. 2450 din 19.07.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.
11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publice,

Ţinând seama de necesitatea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, prin hotărâre a consiliului local, pentru ca abia apoi să se
procedeze la   stabilirea salariilor lunare  de către primar, în calitatea sa de ordonator principal de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit
din  fonduri  publice,  referitoare  la  limitarea  sporurilor,  compensaţiilor,  adaosurilor,  primelor,  premiilor  şi
indemnizaţiilor şi a altor drepturi, am procedat la întocmirea   propunerilor salariilor de bază pentru funcţionarii
publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul  Comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel încât nivelului veniturilor salariale a acestora să nu depăşească nivelul
indemnizaţiei  lunare  a  funcţiei  de  viceprimar  al  comunei  Gheorghe  Doja,  viceprimar  comună  (până  la  3.000
locuitori),   exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul
de venituri şi cheltuieli al comunei Gheorghe Doja.

Propunem adoptarea unei hotărâri conform datelor prezentate în anexă.

           Inspector contabilitate,                                      Inspector resurse umane,                       
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.     4167 din 11.12.2017

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, 
 la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

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

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.

11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
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   privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, 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.   4166 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, 
 la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

Comisia juridică şi de disciplină,
În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                          - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.

11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din fonduri
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   privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, 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.      4168 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“,
  la  nivelul Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018

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

În conformitate cu:  
- prevederile art. 10-13, 15, 19, 25 şi 37-38 precum şi ale Anexei VIII, cap.I lit. A, pct. III şi cap. II

lit.  A pct. IV din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
                           - prevederile art. 1, alin. (2) lit. a) şi  art. 19  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  4165 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.  4164 din 11.12.2017 al inspectorilor contabilitate şi resurse-umane,
- procesul-verbal nr. 4163 din 11.12.2017, întocmit în urma consultării salariaţilor conform art.

11 alin.  (1)  din  Legea-cadru  nr.  153 din  28  iunie  2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din fonduri
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   privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din cadrul  familiei  ocupaţionale  „Administraţie“,   la   nivelul
Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, 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,



                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA   

     
HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.  22 din 27.03.2017 referitoare la aprobarea   Strategiei anuale de achiziţii
publice, a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, astfel cum a fost modificată şi completată

prin Hotărârea nr. 33 din 28.07.2017 şi  prin Hotărârea nr. 44 din 19.10.2017

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:  
-prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.  nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al
achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

- prevederile Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 4170 din 11.12.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  nr. 3814 din 10.11.2017;
- raportul  comun  nr.  4169 din 11.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4171 din 11.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr.  4172 din 11.12.2017  al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4173 din 11.12.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), 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  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I  - Se aprobă  modificarea şi completarea Hotărârii nr.  22 din 27.03.2017 referitoare la aprobarea
Strategiei anuale de achiziţii  publice, a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, astfel cum a fost
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 33 din 28.07.2017 şi  prin Hotărârea nr. 44 din 19.10.2017, conform anexei,
ce face parte integrantă din prezenta.

Art.II –  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.III  – (1) Primarul  comunei  şi  compartimentele  contabilitate  şi  achiziţii  publice   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,
               Rotaru Vasile-Marian                                            Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                    Praf Monica     
Nr. 54
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 18.12.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                                   ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA   

     PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.  22 din 27.03.2017 referitoare la aprobarea   Strategiei anuale de achiziţii

publice, a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, astfel cum a fost modificată şi completată
prin Hotărârea nr. 33 din 28.07.2017 şi  prin Hotărârea nr. 44 din 19.10.2017

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:  
-prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.  nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al
achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

- prevederile Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 4170 din 11.12.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  nr. 3814 din 10.11.2017;
- raportul  comun  nr.  4169 din 11.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4171 din 11.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr.  4172 din 11.12.2017   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4173 din 11.12.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), 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  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I  - Se aprobă  modificarea şi completarea Hotărârii nr.  22 din 27.03.2017 referitoare la aprobarea
Strategiei anuale de achiziţii  publice, a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, astfel cum a fost
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 33 din 28.07.2017 şi  prin Hotărârea nr. 44 din 19.10.2017, conform anexei,
ce face parte integrantă din prezenta.

Art.II –  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.III  – (1) Primarul  comunei  şi  compartimentele  contabilitate  şi  achiziţii  publice   din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(3) 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.
                  

                   Primar,
                           Ion Mihai
                                                                                         Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                             Praf Monica 
Nr. 52

http://www.gheorghedojail.ro/


Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 11.12.2017        JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.     3814 din 10.11.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,     10.11.2017

Subsemnaţii: Ion Mihai,  primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi   Dorobanţu Gilica,
inspector - compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja, astăzi,  data de  10.11.2017, am procedat la afişarea la sediul Consiliului Local al  comunei Gheorghe
Doja,  a  anunţului   referitor  la  elaborarea proiectului   privind modificarea   Strategiei  anuale de achiziţii
publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017. 

Pentru care am încheiat prezentul.

   

      Primar,          
                          ION MIHAI                                                                               Inspector,

                                                                                                        Cîrstea Daniela-Mihaela    

   



                 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  Proiectul  privind
aprobarea  modificării Strategiei anuale de achiziţie publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe
anul 2017, conform anexei, pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având în vedere că proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării Strategiei anuale de achiziţii
publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, 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 achiziţii
publice, inspector Cîrstea Daniela-Mihaela,  până la data  convocării  şedinţei ce va avea pe ordinea de zi
aprobarea   Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017.

Vă mulţumim.

Data:    10.11.2017

Primar,
                                                                     Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.     4170 din 11.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea

   modificării Strategiei anuale de achiziţii publice 
a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Având în vedere:
-prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.   nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea

Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

Examinând:
- raportul  comun  nr. 4169 din 11.12.2017 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.    4169 din 11.12.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru  aprobarea
  modificării Strategiei anuale de achiziţii publice 

a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Având in vedere:  
-prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.   nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea

Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

A fost  întocmită  anexa  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 2017, conform Strategiei de dezvoltare locală,
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.     4172 din 11.12.2017

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea 
  modificării Strategiei anuale de achiziţii publice 

a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

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

Având în vedere :
-prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.   nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea

Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4170 din 11.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4169 din 11.12.2017  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 aprobarea   modificării  Strategiei anuale
de  achiziţii  publice a comunei  Gheorghe Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe anul  2017,   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.   4171 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea
  modificării Strategiei anuale de achiziţii publice 

a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere :
-prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.   nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea

Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4170 din 11.12.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4169 din 11.12.2017 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 aprobarea     modificării Strategiei anuale
de  achiziţii  publice  a comunei  Gheorghe Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2017,   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.      4173 din 11.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

 modificării Strategiei anuale de achiziţii publice 
a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

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

Având în vedere :
- prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.   nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea

Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4170 din 11.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4169 din 11.12.2017  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 aprobarea    modificării Strategiei anuale
de  achiziţii  publice  a comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2017,  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  la  HCL nr. 54 din 18.12.2017

 Se modifică şi se completează ANEXA la Strategia anuală a achizițiilor publice aprobată prin H.C.L nr. 22 din 27.03.2017,  modificată  şi
completată prin H.C.L. nr. 33 din 28.07.2017 şi  prin Hotărârea nr. 44 din 19.10.2017,  după cum urmează:
                                                  A       PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2017 se modifică, astfel:
       Nr. crt.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
2 Achiziție iluminat public 09310000-5 128500 Buget 

local
Încredințare 
directă

01.01.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

       Nr. crt.5 se modifică și va avea următorul cuprins:
5 Achiziție materiale reparații curente 44420000-0 131500 Buget 

local
Încredințare 
directă

20.04.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

       Nr. crt. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
12 Cărți ,publicații 22113000-5

22120000-7
0 Buget 

local
Încredințare 
directă

01.04.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

      Nr. crt.15 se modifică și va avea următorul cuprins:
15 Achiziție obiecte 

inventar(aspirator)
39221110-1
34928480-6

59600 Buget 
local

Încredințare 
directă

01.04.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

        Nr. crt.16 se modifică și va avea următorul cuprins:
16 Servicii de proiectare tehnică 71322500-1 69375 Buget 

local
Încredințare 
directă

01.05.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

        Nr.crt. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
23 Împrejmuire Școala Gimnazială,

Grădiniță și Cămin Cultural
Împrejmuire și panou afișaj 
primărie

45340000-2
45262300-4

102000 Buget 
local

Încredințare 
directă

01.05.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

       Nr. crt. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
26 Amenajare intrare baza 

sportivă(trepte și rampă 
invalizi)

45222110-3 35400 Buget 
local

Încredințare 
directă

01.08.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

       Nr. crt.31 se modifică și  va avea următorul cuprins:
31  Intrare parc și împrejmuire gard 44423200-3

45340000-2
0 Buget 

local
Încredințare 
directă

01.08.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

                                          
                                



  C.   LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE se modifică, astfel:
           Nr. crt. 2 care va avea următorul cuprins:
2 Alimentare din Trafo, energie 

electrică Cămin Cultural
31532800-2
31531000-7

244225 Buget 
local

Încredințare 
directă

01.05.17 30.12.17 online Cîrstea Daniela 
Mihaela

                  
       D.  ANEXĂ PRIVIND ACHIȚIILE DIRECTE, se modifică, astfel: 

      Nr. crt.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
2 Achiziție iluminat public 09310000-5 128500 Buget 

local
01.01.17 30.12.17

     Nr. crt.5 se modifică și va avea următorul cuprins:
5 Achiziție materiale reparații curente 44420000-0 131500 Buget 

local
20.04.17 30.12.17

 
     Nr. crt.15 se modifică și va avea următorul cuprins
15 Achiziție obiecte inventar(aspirator) 39221110-1

34928480-6
59600 Buget 

local
01.04.17 30.12.17

       Nr.crt. 16  se modifică și va avea următorul cuprins: 
16 Servicii de proiectare tehnică 71322500-1 69375 Buget 

local
01.05.17 30.12.17

        Nr.crt. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
23 Împrejmuire Școala Gimnazială, Grădiniță și 

Cămin Cultural
Împrejmuire și panou afișaj primărie

45340000-2
45262300-4

102000 Buget 
local

01.05.17 30.12.17

        Nr.crt. 26  se modifică și va avea următorul cuprins:
26 Amenajare intrare baza sportivă (trepte și 

rampă invalizi)
45222110-3 35400 Buget 

local
01.08.17 30.12.17

          Nr.crt. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
2 Alimentare din Trafo, energie electrică Cămin 

Cultural
31532800-2
31531000-7

244225 Buget 
local

01.05.17 30.12.17

                    Preşedinte,
               Rotaru Vasile-Marian                                                              Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                                         Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                                                                                                          Praf Monica     

Întocmit
Inspector,

Cîrstea Daniela-Mihaela


