
                                    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 III 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.  3495 din 10.10.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  3494 din 10.10.2017 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr. 3496 din 10.10.2017  al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  3497 din  10.10.2017  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.  3498 din  10.10.2017 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 III 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,
               Stere Marian
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 
Nr. 42
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 19.10.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  3495 din 10.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III 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.  3494 din 10.10.2017  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
III  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.   3494 din 10.10.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III 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  III 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.    3496 din 10.10.2017

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III 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.  3495 din 10.10.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 3494 din 10.10.2017 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  III  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.       3497 din 10.10.2017

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III 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.  3495 din 10.10.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  3494 din 10.10.2017 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  III  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.     3498 din 10.10.2017

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul III 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.  3495 din 10.10.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  3494 din 10.10.2017 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  III  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      

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.  3500 din 10.10.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3085 din 06.09.2017;
- raportul  nr. 3499 din 10.10.2017  al compartimentului  contabilitate;
- raportul  nr.  3501 din 10.10.2017   al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr.  3502 din 10.10.2017   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  3503 din 10.10.2017    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 şi prin Hotărârea nr.  41 din 29.09.2017 conform  anexei  nr. 1,  ce
face parte integrantă din prezenta.

Art.2  - Se aprobă  rectificarea Bugetului local  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
activităţi autofinanţate, pe anul 2017,   aprobat prin Hotărârea nr. 23 din  27.03.2017, conform anexei  nr. 2,  ce face
parte integrantă din prezenta.

Art.3  -  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 conform anexei  nr.  3,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.  4  –  Prezenta  hotărâre  va  fi  transmisă  pe  site-ul  www.mai.gov.ro şi  afişată  pe  site-ul
www.gheorghedojail.ro    de către primar şi compartimentul contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare
la sediul Consiliului Local Gheorghe Doja precum şi  comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa.

Art.5 – (1) Primarul comunei şi 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,
                    Stere Marian
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 

Nr. 43
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 19.10.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                                                                               Anexa nr. 1  la  HCL nr. 43 din 19.10.2017

-lei-
 

SPECIFICARE COD Buget   iniţial Influenţe  
-

Influenţe 
 +

Program  
rectificat

TOTAL VENITURI 324000        34000 358000
Cote defalcate din impozit 
pe venit

0.40201 290000 17000 307000

Imp.cladiri pers.juridice 0.020102 24000 2000 26000
Taxe judiciare de timbru 703 3000          7000 10000

Taxe mijl.transp.p.juri 16020202 7000 8000 15000
TOTAL CHELTUIELI 1196000 204100 236600 1228500
AUTORITATI 
EXECUTIVE

5102 663920 36500 48000 675420

Cheltuieli personal 10 481000 1500 34000 513500
Salarii de baza 100101 404000 28000 432000
Contrib.asig.sociale de stat 100301 70000 6000 76000
Contrib.asig.accidente 
munca

100304 2000 1000 1000      

Contributii concedii 
medicale

100306 5000 500      4500

Cheltuieli materiale 20 167920 20000 14000 161920
Furnituri birou 200101 5000 1000 6000
Apa,canal si salubritate 200104 40000 6000 46000
Piese schimb 200106 2000 2000 0
Alte bunuri si servicii 200130 65920 1000    64920
Reparatii curente 2002 30000 17000 13000
Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii

203030 25000 7000 32000

Cheltuieli de capital 70 15000 15000    0
Constructii 710101 15000 15000 0
INVATAMINT 6502 70000 60000 10000 20000

Cheltuieli de capital 70 70000 60000 10000 20000
Constructii 710101 65000 60000   5000
Alte active fixe-reabilitare 
modernizare si dotari 
sc.gimn.gh.doja 

710130 5000 10000 15000

Cultura recreere si religie 6702 313480 45600 147100 414980
Biblioteca 67020302 27500 2600 3600 28500
 Cheltuieli personal 10 25000 2600 2600 25000
Salarii baza 100101 18000 2100 20100
Contributii asig.sociale 100301 3000 500 3500
Contributii asig soc.sanatate 100303 2000 900 1100
Contributii accidente munca 100304 2000 1700 300
Cheltuieli materiale 20 2500 1000 3500
Pregatire profesionala 2013 2500 1000 3500
Camine culturale 67020307 7000 7000 0
Cheltuieli materiale 20 7000 7000 0



Alte obiecte de inventar 200530 7000 7000 0
Sport 67020501 46980 16500 63480
Cheltuieli materiale 20 46980 16500 63480
Reparatii curente 2002 25000 11500 36500
Alte bunuri si servicii 200130 21980 5000 26980
Alte servicii culturale 67020330 17000 16000 1000
Cheltuieli materiale 20 17000 16000 1000
Alte bunuri si servicii 200130 17000 16000 1000
Cheltuieli capital 70 215000 20000 127000 322000
Constructii camin 
alimentare trafo

710101 150000 72000 222000

Amenajare intrare baza 
constr

710101 15000 10000 25000

Constr,soclu 710101 30000        30000 60000
Reabilitare teren fotbal 710101 0 15000 15000
Constructii (reabilitare 
monumentul eroilor

710101 10000 10000     0

Constructii-achizitie 
conducta canal scurgere parc

710101 10000 10000 0

LOCUINTE SERV.SI 
DEZV.PUBLICA

7002 95000 62000 14000 47000

Cheltuieli materiale 20 33000 4000 37000
Incalzit iluminat 200103 33000 4000 37000
Cheltuieli capital 70 62000 62000 10000 10000
Constructii-achizitie camine 
alim.cu apa

710101 62000 62000 0 0

Alte chelt.investitii-
imbunatatirea calitatii apei

710130 0 10000 10000

Protectia mediului 7402 53600         17500 71100
Cheltuieli materiale 20 26600         7500 34100
Alte bunuri si servicii 200130 26600         7500 34100
Cheltuieli de capital 70 27000 10000 37000
Alte chelt.investitii-proiect 
tehnuc si SF extindere 
canalizare

710130 27000 10000 37000

              Preşedinte,
                                Stere Marian
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 

                                                                   Intocmit

                                                                  Inspector,

                                                            Dorobanţu Gilica



            Anexa nr. 2 la  HCL nr. 43 din 19.10.2017

-lei-
 
SPECIFICARE COD Buget iniţial Influenţe - Influenţe + Program

rectificat

TOTAL VENITURI 0 7000 7000

Venituri din concesiuni 301005 0 7000 7000

TOTAL CHELTUIELI 0 7000 7000

INVATAMINT 6502 0 7000 7000

Cheltuieli materiale 20 0 7000 7000

Alte obiecte de inventar 200530 0 7000 7000

            Preşedinte,
                              Stere Marian
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 

                                                                   Intocmit

                                                                  Inspector,

                                                            Dorobanţu Gilica



               JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.     3085 din 06.09.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,     06.09.2017

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   06.09.2017,  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:    06.09.2017

Primar,
                                                                Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.    3500 din 10.10.2017 

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. 3499 din 10.10.2017   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.    3499 din 10.10.2017 

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.     3502 din 10.10.2017 

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.   3251  din  20.09.2017  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3085 din 06.09.2017;
- raportul  nr. 3250 din 20.09.2017 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.   3501 din 10.10.2017 

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.   3251  din  20.09.2017  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3085 din 06.09.2017;
- raportul  nr. 3250 din 20.09.2017 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.     3503 din 10.10.2017 

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.   3251  din  20.09.2017  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 3085 din 06.09.2017;
- raportul  nr. 3250 din 20.09.2017 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. 3  la HCL nr. 43 din 19.10.2017

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

Valoarea 
totala 
actualizata

Prevederi 2017 Capacitati

Total col
5 la col 9

finantate din :

Surse 
proprii 

Fond 
rulment

Credite 
bancare 
externe

Alte surse 
constituite 
potrivit 
legii 2

Total 
alocatii 
bugetare 
col. 10+ 
col 11

din care

de la 
bugetul 
local

Pe seama 
transferurilor de
la bugetul de 
stat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL 2806.20 2806.20 2806.20 0 0 0 0 2806.20 2806.20

TOTAL 51.02
Autoritati publice

.10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

B Lucrari noi .10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

C Alte cheltuieli de investitii .10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

C Proiect achizitie buldoexcavator .10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

TOTAL 65.02
Invatamint

20.00 20.00 20.00 0 0 0 0 20.00 20.00



B Lucrari noi 20.00 20.00 20.00 0 0 0 0 20.00 20.00

B Imprejmuire gradinita .05.00 .05.00 .05.00 0 0 0 0 .05.00 .05.00

C Alte cheltuieli de investitii .15.00 .15.00 .15.00 0 0 0 0 .15.00 .15.00

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

,15,00 .15.00 .15.00 0 0 0 0 .15.00 .15.00

Cultura,sport 434.00 434.00 434.00 0 0 0 0 434.00 434.00

B Lucrari noi 100.00 100.00 100.00 0 0 0 0 100.00 100.00

B Constructie soclu si trotuar pavele
Baza sportiva multifunctionala tip
II

60.00 60.00 60.00 0 0 0 0 60.00 60.00

B Achizitie canapele lampadare si 
pomi Baza sportiva

.15.00 .15.00 .15.00 0 0 0 0 .15.00 .15.00

B Amenajare intrare Baza sportiva 
(trepte si rampa invalizi)

.25.00 .25.00 .25.00 0 0 0 0 .25.00 .25.00

B Lucrari noi .15.00 .15.00 .15.00 0 0 0 0 .15.00 .15.00

B Reabilitare teren fotbal .15.00 .15.00 .15.00 0 0 0 0 .15.00 .15.00

Camin cultural 299.00 299.00 299.00 0 0 0 0 299.00 299.00

A Lucrari in continuare 274.00 274.00 274.00 0 0 0 0 274.00 274.00

A Imprejmuire Camin cultural 42.00 42.00 42.00 0 0 0 0 42.00 42.00

A Alimentare din trafo energie 
electrica
Camin cultural 

222.00 222.00 222.00 0 0 0 0 222.00 222.00

Retea hidranti exteriori Camin 
cultural

.10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

B Lucrari noi .15.00 .15.00 .15.00 0 0 0 0 .15.00 .15.00

B Intrare Camin si pavaj exterior .15.00 .15.00 .15.00 0 0 0 0 .15.00 .15.00

C Alte cheltuieli de investitii .10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

C Proiect parcare Camin cultural .10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

Intretinere gradini .20.00 .20.00 .20.00 0 0 0 0 .20.00 .20.00



publice,parcuri

B Lucrari noi .20.00 .20.00 .20.00 0 .20.00 .20.00

Intrare parc si imprejmuire .20.00 .20.00 .20.00 0 0 0 0 .20.00 .20.00

TOTAL 70.02
Locuinte,servicii si dezvoltare 
pb,

15.20 15.20 15.20 0 0 0 0 15.20 15.20

A Lucrari in continuare .5.20 .5.20 .5.20 0 0 0 0 .5.20 .5.20

A Extindere retea alimentare cu apa .5.20 .5.20 .5.20 0 0 0 0 .5.20 .5.20

C Proiect imbunatatirea calitatii apei .10.00 .10.00 .10.00 0 0 0 0 .10.00 .10.00

TOTAL 74,02
Protectia mediului

.2227.00 .2227.00 .2227 0 0 0 0 2227.00 2227

       Preşedinte,

      Stere Marian

                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate,                    

                                                                                                        Secretar,

                                                                                                     Praf Monica 



                                                                   Intocmit

                                                                  Inspector,

                                                           Dorobanţu Gilica



                                      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

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. 3505 din 10.10.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  3086 din 06.09.2017;
- raportul  comun  nr.  3504 din 10.10.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 3506 din 10.10.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 3507 din 10.10.2017  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  3508 din 10.10.2017 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,  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,
                           Stere Marian
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                           Secretar,
                                                                                                        Praf Monica 
Nr. 44
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 19.10.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                  JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.     3086 din 06.09.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,    06.09.2017

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  06.09.2017, 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:    06.09.2017

Primar,
                                                                     Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.   3505 din 10.10.2017 

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.  3504 din 10.10.2017   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.  3504 din 10.10.2017 

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.    3507 din 10.10.2017 

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. 3505 din 10.10.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  3504 din 10.10.2017   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.   3506 din 10.10.2017 

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. 3505 din 10.10.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  3504 din 10.10.2017   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.    3508 din 10.10.2017 

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. 3505 din 10.10.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  3504 din 10.10.2017   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. 44 din 19.10.2017

 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,  după cum urmează:

      A       PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2017 se modifică, astfel:
          a) Nr. crt.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

2 Achiziție iluminat public 09310000-5 123500 Buget local Încredințare directă online CîrsteaDaniela Mihaela

          
b) Nr. crt.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

10 Achiziție carburanți + piese de schimb 
autoturism primărie

09132000-3
09134200-9
09134100-8

7500 Buget local Încredințare directă 04/01/17 12/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

            c) Nr. crt.14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
14 Cursuri perfecționare 74543000-7 16000 Buget local Încredințare directă 04/01/17 12/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

           
d)  Nr. crt.15 se modifică și va avea următorul cuprins:

15 Achiziție obiecte inventar 39221110-1
34928480-6

59000 Buget local Încredințare directă 04/01/17 12/01/17 online CîrsteaDaniela Mihael

     
e) Nr. crt.16 se modifică și va avea următorul cuprins:

16 Servicii de proiectare 
tehnică(pr.extindere canalizare)

71322500-1 77000 Buget local Încredințare directă 05/01/17 11/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

          
f) Nr.crt. 17  se modifică și va avea următorul cuprins: 

17 Ziua comunei(organizare evenimente 
culturale)

79952100-3 4000 Buget local Încredințare directă 08/01/17 11/30/17 online CîrsteaDaniela Mihae

         
g) Nr.crt. 18  se modifică și va avea următorul cuprins:

18 Achiziție cămine alimentare cu apă 45232150-8 0 Buget local Încredințare directă 05/01/17 11/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

          
h) Nr.crt. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

19 Achiziție conductă canal scurgere parc 45232453-0 0 Buget local Încredințare directă 05/01/17 11/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

          
 i) Nr.crt. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

20 Reabilitare monumentul eroilor 45212314-0 0 Buget local Încredințare directă 05/01/17 11/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

          
 j) Nr.crt. 22 se modifică și va avea următorul cuprins:



22 Construcție soclu și trotuar pavele la 
baza sportivă multifuncțională tip II

45000000-7
45233161-5

60000 Buget local Încredințare directă 05/01/17 11/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

           
            k) 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

107000 Buget local Încredințare directă 05/01/17 11/01/17 online CîrsteaDaniela Mihae

            
l) Nr. crt. 26 care va avea următorul cuprins:

26 Amenajare intrare baza sportivă(trepte 
și rampă invalizi)

45222110-3 25000 Buget local Încredințare directă 08/01/17 12/30/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

            
m) Nr. crt. 30 care va avea următorul cuprins:

30 Achiziție servicii elaborarea planului 
de amenajament pastoral

79421200-3 0 Buget local Încredințare directă 08/01/17 12/30/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

                            
B. PROGRAM  ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2017 se completează, astfel:

            Nr. crt. 32 care va avea următorul cuprins:
32 Reabilitare teren fotbal (scarificare, 

nivelare, etc)
77320000-9 15000 Buget local Încredințare directă 10/25/17 12/30/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

       C.   LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE se modifică, astfel:
           Nr. crt. 2  se modifică şi va avea următorul cuprins:

2 Alimentare din Trafo, energie electrică Cămin 
Cultural

31532800-2
31531000-7

212000 Buget local Încredințare directă 05/01/17 11/01/17 online CîrsteaDaniela Mihaela

D. ANEXĂ PRIVIND ACHIȚIILE DIRECTE
D.1. Se modifică, astfel:

         a) Nr. crt.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
2 Achiziție iluminat public 09310000-5 123500 Buget local

          
b) Nr. crt.10 se modifică și va avea următorul cuprins:

10 Achiziție carburanți + piese de schimb autoturism 
primărie

09132000-3
09134200-9
09134100-8

7500 Buget local 04/01/17 12/01/17

           
c)  Nr. crt.14 se modifică și va avea următorul cuprins:

14 Cursuri perfecționare 74543000-7 16000 Buget local 04/01/17 12/01/17



            
d) Nr. crt.15 se modifică și va avea următorul cuprins:

15 Achiziție obiecte inventar 39221110-1
34928480-6

59000 Buget local 04/01/17 12/01/17

            
e) Nr. crt.16 se modifică și va avea următorul cuprins:

16 Servicii de proiectare tehnică(pr.extindere canalizare) 71322500-1 77000 Buget local 05/01/17 11/01/17

          
f) Nr.crt. 17  se modifică și va avea următorul cuprins: 

17 Ziua comunei(organizare evenimente culturale) 79952100-3 4000 Buget local 08/01/17 11/30/17

         
g)  Nr.crt. 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

22 Construcție soclu și trotuar pavele la baza sportivă 
multifuncțională tip II

45000000-7
45233161-5

60000 Buget local 05/01/17 11/01/01

        
h) 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

107000 Buget local 05/01/17 11/01/17

         
 i) Nr.crt. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

26 Amenajare intrare baza sportivă(trepte și rampă invalizi) 45222110-3 25000 Buget local 08/01/17 12/30/17

D.2.  Se completează, astfel:
 Nr.crt. 32 care va avea următorul cuprins:

32 Reabilitare teren fotbal (scarificare, nivelare, etc) 77320000-9 15000 Buget local 10/25/17 12/30/17

   
           

            
          Preşedinte,

                    Stere Marian
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                         Secretar,
                                                                                                     Praf Monica

Întocmit
Inspector,

Cîrstea Daniela-Mihaela





                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”, pentru

activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, pe anul 2017   

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art.  18^1 alin. 2) lit. b), art. 67 alin. (2) lit. b) şi art. 69 din

Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor ART. I  pct. 2 din Legea  nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea  Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri;
Examinând:
- cererea nr. 2 din 01.09.2017   a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”;
- expunerea de motive nr. 3510  din 10.10.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.    3509 din 10.10.2017  al consilierului pe probleme de cultură, sport şi protecţiei civilă din

cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 3511 din 10.10.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  3512  din  10.10.2017   al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 3513 din 10.10.2017  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul  art. 36  alin. (2), lit. d), alin. (6)  lit. a)  pct. 6,  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.1 -  Se aprobă susţinerea financiară a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”, pentru
activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, pe anul 2017, conform Contractului de susţinere
financiară, prevăzut în  anexa ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2 - Se împuterniceşte primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, să semneze contractul
menţionat la art. 1.

Art.3 –  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  primarului,  compartimentului  contabilitate  şi
consilierului  pe probleme de cultură,  sport  şi  protecţiei  civilă din cadrul  aparatului  de specialitate al  primarului
comunei Gheorghe Doja, va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Gheorghe
Doja  şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro    şi va fi 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,
         Stere Marian
                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                                Secretar,
                                                                                                              Praf Monica 

Nr. 45
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 19.10.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


Anexa la  H.C.L. nr. 45 din 19.10.2017

CONTRACT DE SUSŢINERE  FINANCIARĂ Nr._____
Încheiat astăzi___________

CAP. I PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ - Comuna Gheorghe Doja,  cu sediul în comuna

Gheorghe  Doja,  judeţul   Ialomiţa,  strada  Grădiniţei,  nr.  15,  telefon:  0243262502,  fax:  0243262502,  cod  fiscal

4365115, cont trezorerie ________________ deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentată prin Ion Mihai,  având

funcţia de Primar

şi

2.  ASOCIATIA  „ Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja’’ , cu sediul în co Gh. Doja, str. Cofetariei, nr.

11, judeţul  Ialomiţa,  cod fiscal:  37684072,  certificat  de identitate sportivă:  IL/A2/00219/2017,  reprezentată  prin

Andrei Eduard-Magdiel,  având funcţia de Preşedinte, 

În temeiul:
- prevederilor art. 3 alin. (1), art. 12, art.  18^1 alin. 2) lit. b), art. 67 alin. (2) lit. b) şi art. 69  din

Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor ART. I  pct. 2 din Legea  nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea  Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri;

de comun acord au convenit încheierea prezentului contract cu următoarele clauze:

CAP.  II  OBIECTUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI

Art.l  - Obiectul  prezentului  contract  îl  constituie  alocarea  de  către  UNITATEA

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ - Comuna Gheorghe Doja, a sumei de 20.000 lei cu titlu

de  finanţare  pentru anul 2017, către  ASOCIAŢIA  „  Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja’’ care se

obligă a utiliza finanţarea în condiţiile şi limitele stabilite prin prezentul contract.

Art.2 - UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ - Comuna Gheorghe Doja,

alocă  ASOCIATIEI   „  Club  Sportiv  Recolta  Gheorghe  Doja’’ suma  prevăzută  la  art.  1  din

prezentul contract,  în scopul finanţării acţiunilor şi activităţilor specifice, prevăzute în anexa nr.1

la prezentul contract, parte integrantă a acestuia, până la data de 31.12.2017.

CAP. III  DURATA CONTRACTULUI

Art.3 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi, cu durată de

valabilitate până la sfârşitul anului 2017.

CAP. IV  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.4 - ASOCIATIA  „ Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja’’ are următoarele drepturi
şi obligaţii:



               a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2, până la data de 31.12.2017,  exclusiv pentru
finanţarea  cheltuielilor  aferente  acţiunilor  şi  activităţilor  specifice  prevăzute  în  anexa nr.  3 la
prezentul contract şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 b) să întreprindă acţiunile şi activităţile specifice prevăzute la anexa nr. 1 din Contract în
scopul realizării scopului şi obiectivelor sportive prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Contract;

            c) să promoveze denumirea Finanţatorului în cadrul acţiunilor şi activităţilor desfăşurate

prin modalităţile convenite între părţi;

            d) să permită persoanelor delegate de Asociat să efectueze control cu privire la modul de

utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

            e) să întocmească şi să transmită Finanţatorului, la finalul contractului,  un raport privind

realizarea obiectivelor şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;

           f)să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului

contract, sumele primite;

             g)să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi

regulamentele Federaţiei Române de Fotbal, la care este afiliat;

             h)să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi

combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract.

Art.5 - UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ - Comuna Gheorghe Doja,

are următoarele drepturi şi obligaţii:

              a)să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum şi modul de

respectare a dispoziţiilor legale incidente şi a dispoziţiilor contractuale;

              b)să plătească suma prevăzută la art. 2, până la finalul anului 2017;

c) să solicite restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei

alocate, după caz, în situaţia  în care  ASOCIATIA  „  Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja’’ nu

respectă prevederile prezentului contract.

CAP. V RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.6 - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor

legale în vigoare.

Art.7 - Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.



CAP. VI INCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.8 - Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

a. la implinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b. prin acordul părţilor contractante;

c. imposibilitatea asigurării  fondurilor băneşti  ce către  UNITATEA ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ - Comuna Gheorghe Doja;

d. Prin reziliere: 

d.1 - în cazul nerespectării destinaţiei sumelor alocate;

d.2 - în cazul în care nu se obţin performanţele sportive astfel cum au fost prevăzute în

anexa nr. 3;

d.3 - în cazul în care apar modificări în situaţia juridică a  ASOCIATIEI  „  Club Sportiv

Recolta Gheorghe Doja’’, în sensul formulării unor cereri de insolvenţă, faliment sau lichidare a

entităţii juridice, prezentul contract se consideră reziliat de plin drept.

CAP. VII LITIGII

Art.9 - Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract

vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea

nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.

CAP. VIII DISPOZIŢII FINALE

Art.10 - Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în

norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Art.11 -  Modificarea  clauzelor  prezentului  contract  se  face  cu acordul  părţilor  numai

pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

Art.12 -Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la contract fac parte integrantă din prezentul.

    Art.13 - Prezentul  contract  se încheie în  2 exemplare,  din care  un  exemplar  pentru

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ -  Comuna Gheorghe Doja şi  un exemplar

pentru ASOCIATIA  „ Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja’’.

COMUNA GHEORGHE DOJA             ASOCIAŢIA “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

Primar,                                                                      Reprezentant,              

                     Ion Mihai                                                           Andrei Eduard-Magdiel

                                            Preşedinte,
         Stere Marian
                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                                Secretar,
                                                                                                              Praf Monica 



Anexa nr. 1 la Contractul de susţinere financiară 

         

Acţiunile şi activităţile specifice derulării contractului

Anexa nr. 2 la Contractul de susţinere financiară 

Scopul şi obiectivele sportive de realizat

I. Scopul: 

   Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie în comuna Gheorghe
Doja,  pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, prin participarea la competiţii
sportive organizate la nivel naţional pentru copii, juniori şi seniori.

II. Obiective de realizat

 II.A  Obiective generale

 susţinerea fotbalului de performanţă de nivel naţional, în comuna Gheorghe Doja;

 sporirea prestigiului comunei Gheorghe Doja, prin intermediul activităţilor sportive, pe plan
judetean şi national;

  încurajarea practicării activităților fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulți copii;

 atragerea  şi  stimularea  tuturor  copiilor  fără  nici  o  discriminare,  în  mod  liber  și  voluntar,
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

 susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor si promovarea acestora la
echipa de seniori;

 perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi participare la competiţii de nivel national;

 susţinerea procesului de redresare a fotbalului la nivelul comunei Gheorghe Doja;

 cresterea interesului local faţă de fenomenul fotbalistic.

II.B Obiective specifice

 Clasarea pe unul din locurile 1-6 în campionatul judetean Liga a-IV-a la sfârşitul sezonului
competiţional 2017-2018;

 Clasarea pe unul din locurile 1-7 în campionatul judetean Liga a IV-a  a echipei de juniori la
sfârşitul sezonului competiţional 2017-2018.

COMUNA GHEORGHE DOJA             ASOCIAŢIA “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

      Primar,                                                                      Reprezentant,              
                     Ion Mihai                                                           Andrei Eduard-Magdiel



                                       
     Preşedinte,

         Stere Marian
                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                                Secretar,
                                                                                                              Praf Monica  

Anexa nr. 3 la Contractul de susţinere financiară 

Acţiunile şi activităţile specifice

ASOCIAŢIEI “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

SPECIFICAŢIE SUMA
-lei-

Barem arbitri, observatori, meciuri seniori si juniori    2.500   
Cheltuieli cu deplasarea (juniori + seniori) 7.500
Fond de premiere  al voluntarilor 10.000
                     TOTAL 20.000

COMUNA GHEORGHE DOJA             ASOCIAŢIA “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

Primar,                                                                      Reprezentant,              

                     Ion Mihai                                                           Andrei Eduard-Magdiel

     Preşedinte,
         Stere Marian
                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                                Secretar,
                                                                                                              Praf Monica 

 
ROMÂNIA



JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA GHEORGHE DOJA

Nr. 3510 din 10.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea
Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

În conformitate cu: 
- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art.  18^1 alin. 2) lit. b), art. 67 alin. (2) lit. b) şi

art. 69 din  Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederilor ART. I  pct. 2 din Legea  nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri;

Având în vedere: 
- raportul  nr.    3509 din 10.10.2017  al consilierului pe probleme de cultură, sport şi

protecţiei civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
Examinând:
- cererea nr. 2 din 01.09.2017   a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”;

Consider  necesar  şi  oportun adoptarea  unei  hotărâri,  conform  proiectului  de
hotărâre anexat.

Primar,

ION MIHAI

ROMÂNIA



JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA GHEORGHE DOJA

Nr. 3509 din 10.10.2017  

RAPORT

privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru aprobarea
Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

În conformitate cu: 
- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art.  18^1 alin. 2) lit. b), art. 67 alin. (2) lit. b) şi

art. 69 din  Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederilor ART. I  pct. 2 din Legea  nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri;

Având în vedere: 
- cererea nr. 2 din 01.09.2017   a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”;
A  fost  întocmit,  în  vederea  aprobării susţinerii  financiare  a  Asociaţiei  “Club

Sportiv Recolta Gheorghe Doja”, pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de
fotbal, pe anul 2017, modelul Contractului de susţinere financiară, prevăzut în  anexă.

Propun  adoptarea unei hotărâri,  conform datelor prezentate în Contract,  ce se va
constitui ca anexă la hotărârea ce urmează a fi adoptată.

Pentru care am încheiat prezentul.

Consilier,

Gogoţ Clementin



JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

Nr. 3512 din 10.10.2017 

RAPORT

pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

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

Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art.  18^1 alin. 2) lit. b), art. 67 alin. (2) lit. b) şi

art. 69 din  Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederilor ART. I  pct. 2 din Legea  nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri;

Examinând:
- cererea nr. 2 din 01.09.2017   a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”;
-  expunerea de motive  nr.  3510  din 10.10.2017  întocmită  de primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  nr.    3509 din 10.10.2017  al consilierului pe probleme de cultură, sport şi

protecţiei civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin.
(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea
privind aprobarea Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta
Gheorghe Doja”, 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. 3511 din 10.10.2017  

RAPORT

pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

Comisia juridică şi de disciplină,

Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art.  18^1 alin. 2) lit. b), art. 67 alin. (2) lit. b) şi

art. 69 din  Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederilor ART. I  pct. 2 din Legea  nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri;

Examinând:
- cererea nr. 2 din 01.09.2017   a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”;
-  expunerea de motive  nr.  3510  din 10.10.2017  întocmită  de primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  nr.    3509 din 10.10.2017  al consilierului pe probleme de cultură, sport şi

protecţiei civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin.
(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea
privind aprobarea Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta
Gheorghe Doja”, 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. 3513 din 10.10.2017  

RAPORT

pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”

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

Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art.  18^1 alin. 2) lit. b), art. 67 alin. (2) lit. b) şi

art. 69 din  Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederilor ART. I  pct. 2 din Legea  nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri;

Examinând:
- cererea nr. 2 din 01.09.2017   a Asociaţiei “Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja”;
-  expunerea de motive  nr.  3510  din 10.10.2017  întocmită  de primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  nr.    3509 din 10.10.2017  al consilierului pe probleme de cultură, sport şi

protecţiei civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin.
(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea
privind aprobarea Contractului de susţinere financiară a  Asociaţiei “Club Sportiv Recolta
Gheorghe Doja”, 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,








