
                                    ROMÂNIA
        JUDEŢUL IALOMIŢA

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
            

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada

SEPTEMBRIE 2017- NOIEMBRIE 2017

Consiliul local Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  votul  exprimat  de  majoritatea  consilierilor  întruniţi   în  şedinţa  ordinară,

astăzi,  29.09.2017,
În temeiul art.45  alin. (1)  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. unic -  Se alege ca preşedinte al şedinţelor Consiliului Local al comunei Gheorghe
Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pentru  perioada   SEPTEMBRIE  2017-  NOIEMBRIE  2017,
domnul Stere Marian.

                   Preşedinte,
                           Stere Marian

                                                                              Contrasemnează  pentru legalitate, 
                                                                                             Secretar,

                                                                                                     Praf Monica

Nr. 38
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 29.09.2017



                 



          



                                             ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA              

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2018

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  art. 10  din  Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile art. 23 din  Legea  nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

modificările  şi completările ulterioare,
Având în vedere:
- adresa nr. 50273/2017 a ANFP Bucureşti;
Examinând:
-  nota de fundamentare  nr. 2886 din 22.08.2017 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  nr.  2885  din  22.08.2017  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 2887 din 22.08.2017  al comisiei  juridice şi de disciplină,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, la nivelul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,   conform  anexei care  face  parte
integrantă din prezenta.

Art.2   – (1)  Prezenta este adoptată cu respectarea art.  45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

(2)  Prevederile prezentei  hotărâri vor fi duse la  îndeplinire de  către Compartimentul resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.3  - Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentului resurse umane, ANFP Bucureşti 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
                                                                                 Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                                        PRAF MONICA    

Nr. 39
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 29.09.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                                    ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
      Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

                Tel. Fax: 0243 262502
               e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com

               Nr. 2888 din 22.08.2017

Către
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Domnului Preşedinte – Secretar de Stat 
Leonid-Augustin MOISIU

Domnule Preşedinte,

Având în vedere   prevederile   art.  10 din  Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice (anexa 1 la Ordinul  nr. 7660/2006 al  Preşedintelui Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor
Publici), vă transmitem alăturat, în dublu exemplar, următoarele documente:

 proiectul de hotărâre nr. 35 din 22.08.2017, avizat pentru legalitate de secretarul comunei,  proiect 
însoţit de  nota de fundamentare  a primarului comunei şi  de raportul compartimentului de 
specialitate;

 anexa nr. 2 b.

            Vă adresăm  rugămintea de a analiza propunerile noastre şi de a ne transmite  observaţiile şi
propunerile  dumneavoastră   privind  Planul  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  pentru  anul  2018,   la  nivelul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, urmând ca noi să adoptăm o
hotărâre în acest sens.

Vă mulţumim.

Primarul comunei Gheorghe Doja,

     ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2886 din 22.08.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind
 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

Examinând:

-  raportul  nr.  2885  din  22.08.2017  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,

În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  art. 10  din  Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  art. 23 din Legea  nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

modificările  şi completările ulterioare,
 prevederile  art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi  art. 115 alin. (1)  lit b) din

Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

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

Primar al comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr. 2885 din 22.08.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea  adoptării unei hotărâri pentru
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  art. 10  din  Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  art. 23 din Legea  nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

modificările  şi completările ulterioare,
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi  art. 115 alin. (1)  lit b) din

Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

Menţionăm că pentru anul 2018 nu avem  propuneri de  înfiinţare, reorganizare şi promovare.

Consider necesar si oportun adoptarea unei hotărâri pentru  aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2018, în forma prezentată în proiectul de hotărâre.

Pentru care am încheiat prezentul.

            Inspector,
                                                                      Cîrstea Daniela-Mihaela



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

                  Nr. 2887 din 22.08.2017

RAPORT
pentru avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind

aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

Comisia juridică,
Examinând:
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a  Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  art. 10  din  Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  art 23 din Legea  nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

modificările  şi completările ulterioare,
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi  art. 115 alin. (1)  lit b) din

Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

Având în vedere:
-  nota de fundamentare  nr. 2886 din 22.08.2017întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  nr.  2885  din  22.08.2017al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
       Propunem, ca în temeiul  Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi
completată, să se adopte hotărârea  prin care să se aprobe,  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2018, conform proiectului de hotărâre prezentat, pe care îl avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  fără a
formula amendamente.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia  juridică şi de disciplină,

                                 



PRIMARIA COMUNEI GHEORGHE DOJA
JUDETUL IALOMITA

maxim

1 1
1 1

1 1

6 6
7 7

1 1
1 1
8 8
9 9

STERE MARIAN

PRAF MONICA

Anexă la H.C.L. Nr. 39 din 29.09.2017

Anexa nr.2b

Functia publica Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar
de de maxim de maxim de maxim de maxim de maxim de 

de functii functii functii functii functii functii functii
functii publice publice publice care publice publice publice publice
publice ocupate vacante vor fi supuse rezervate rezervate care vor fi

infiintate reorganizarii promovarii promovarii ocupate
rapide prin recrutare

secretar al consiliului local
Total categoria functionari publici de conducere
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent
inspector clasa I grad profesional principal
 inspector clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gheorghe Doja, 



             ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în

Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2017- 2018

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
În conformitate cu:
-  prevederile  art.  96  alin.  (2)  lit.  a)   din  Legea  nr.  1/2011  a  educaţiei  naţionale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  1  din  Ordinul  MECTS nr.  3.753/2011 privind  aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pentru

aprobarea  Metodologiei-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  de  administraţie  din
unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  Hotărârii  Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 6 din 31.01.2017
privind organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul
şcolar 2017- 2018;

Având în vedere:
- adresa nr. 717 din 23.08.2017 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa

de iniţiator, înregistrată sub nr. 3248 din 20.09.2017;
   -  raportul nr. 3247 din 20.09.2017 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

- raportul  de avizare nr.  3249 din 20.09.2017 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. 1
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 – Se desemnează doamna Filipoiu Mihaela-Evelina, consilier local, ca reprezentant al
Consiliului  Local   al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  în  cadrul   Consiliului    de
administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja, pentru anul şcolar 2017- 2018.

Art. 2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe
Doja,   persoanei nominalizată la art. 1, Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja  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,                                                             Contrasemnează pentru legalitate
                     Stere Marian                                                                                Secretar,

                                                                                                            Praf Monica  

Nr. 40
Adoptată  la GHEORGHE DOJA

                      Astăzi, 29.09.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                       ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 3247 din 20.09.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea desemnării  reprezentantului Consiliului Local  al

comunei Gheorghe Doja,  în Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale din
comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2017- 2018

În conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit.  a)  din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din  Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pen-

tru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

-  -  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe Doja  nr.  6  din
31.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2017- 2018;

Având în vedere:
- adresa nr. 717 din 23.08.2017 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;

Propun ca în temeiul  prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a),
pct. 1,  art. 45, alin. 1  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 o hotărâre
în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în
Consiliul   de  administraţie  al  Şcolii  Gimnaziale  din  comuna   Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2017- 2018.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,
Vlăsceanu Puiu

                       ROMÂNIA



              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 3248 din 20.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de Hotărâre

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,
în Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2017- 2018

În conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit.  a)  din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din  Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pen-

tru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

-  -  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe Doja  nr.  6  din
31.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2017- 2018;

Având în vedere:
- adresa nr. 717 din 23.08.2017 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;

Examinând:
-  raportul nr. 3247 din 20.09.2017 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

 Propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a),
pct. 1 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



        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru   activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
                         muncă şi protecţie socială, protecţia copilului

                        Nr. 3249 din 20.09.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,
în Consiliul  de administraţie al 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,

În conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit.  a)  din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din  Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pen-

tru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- - prevederile Hotărârii  Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 6 din 31.01.2017
privind organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul
şcolar 2017- 2018;

Având în vedere:
- adresa nr. 717 din 23.08.2017 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja,  în

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 3248 din 20.09.2017;
   -  raportul nr. 3247 din 20.09.2017 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

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

Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,   proiectul  de  hotărâre   privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în Consiliul  de
administraţie al 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;
Având în vedere:
- adresa  nr. ILG-STZ 9976 din 18.09.2017 a A.J.F.P. Ialomiţa;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  3251 din 20.09.2017    întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 2934 din 24.08.2017;
- raportul  nr. 3250 din 20.09.2017  al compartimentului  contabilitate;
- raportul  nr.  3252 din 20.09.2017   al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr.  3253 din 20.09.2017   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr.  3254 din 20.09.2017     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 şi prin Hotărârea nr.  32 din 28.07.2017  conform  anexei,  ce face parte
integrantă din prezenta.

Art.  2  – 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.3  – (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. 41
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 29.09.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                                                                               Anexă  la  HCL nr. 41 din 29.09.2017

-lei-
 

SPECIFICARE COD Buget  
iniţial

Influenţe  - Influenţe  + Program 
rectificat

VENITURI  1786980  60000 1846980

Cote defalcate din impozit pe venit 40201 290000  10000 300000

Taxe judiciare de timbru 70203 3000  7000 10000

Sume defalcate din TVA 110202 1486980  39000 1525980

TMT persoane juridice 160202 7000  4000 11000

CHELTUIELI  719000  60000 779000

Autoritati publice 5102 404000  21000 425000

Cheltuieli personal 10 404000  21000 425000

Salarii de baza 100101 404000  21000 425000

Asigurari si asistenta sociala 6802 315000  39000 354000

Cheltuieli personal 10 315000  39000 354000

Salarii de baza 100101 250000  20000 270000

Contributii asig.sociale de stat 100301 44500  11000 55500

Contributii asig.somaj 100302 2000  1000 3000

Contributii asig.sociale sociale 100303 15500  5000 20500

Contributii asig.accidente munca 100304 1000  1000 2000

Contributii concedii medicale si ind. 100306 2000  1000 3000

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

                                                                   Intocmit

                                                                  Inspector,

                                                            Dorobantu Gilica



                  JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.    2934 din 24.08.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,    24.08.2017

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   24.08.2017, 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:   24.08.2017

Primar,
                                                                Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.    3251 din 20.09.2017

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. 3250 din 20.09.2017  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.    3250 din 20.09.2017

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;

A fost întocmită anexa 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 anexa 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.     3253 din 20.09.2017

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. 2934 din 24.08.2017;
- 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.   3252 din 20.09.2017

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. 2934 din 24.08.2017;
- 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.     3254 din 20.09.2017

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. 2934 din 24.08.2017;
- 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,
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