
                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
   

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii

 ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

-  prevederile  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

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

- adresa nr. 1701 din 16.06.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa privind numărul max-
im de posturi;

- avizul nr.  24649/12.07.2013 al A.N.F.P. Bucureşti;
Examinând:

- nota de fundamentare nr.  787    din 13.03.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 786    din 13.03.2017  al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.  788    din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;

În temeiul  art. 36  alin. (2) litera a)  şi alin. (3) litera 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  structura organizatorică  a aparatului de specialitate al  primarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2 - Se aprobă  statul de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3 - Primarul şi compartimentul  resurse  umane  vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

                   Primar,                            Avizat  pentru legalitate
      Ion Mihai                                                                                       Secretar,

                                                                                                                       Praf Monica

Nr.  12
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  13.03.2017



                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
   

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii

 ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

-  prevederile  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

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

- adresa nr. 1701 din 16.06.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa privind numărul max-
im de posturi;

- avizul nr.  24649/12.07.2013 al A.N.F.P. Bucureşti;
Examinând:

- nota de fundamentare nr.  787    din 13.03.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 786    din 13.03.2017  al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.  788    din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;

În temeiul  art. 36  alin. (2) litera a)  şi alin. (3) litera 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  structura organizatorică  a aparatului de specialitate al  primarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2 - Se aprobă  statul de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3 - Primarul şi compartimentul  resurse  umane  vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

                  Preşedinte,
CURELEA ION  Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr.  15
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  14.03.2017



                                ROMÂNIA
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
               COMUNA  GHEORGHE DOJA
                      Nr. 787   din 13.03.2017  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 privind necesitatea şi oportunitatea adoptării hotărârii pentru  aprobarea  structurii organizatorice şi a
statului de funcţii ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere: 

-  prevederile  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

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

- adresa nr. 1701 din 16.06.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa privind numărul max-
im de posturi;

- avizul nr.  24649/12.07.2013 al A.N.F.P. Bucureşti;
Examinând:

- raportul  nr. 786    din 13.03.2017  al compartimentului  de specialitate,
Menţionăm că:

 populaţia comunei Gheorghe Doja: 2705;
 numărul  maxim de posturi potrivit  pct.  1  din anexa la  O.U.G.  nr.  63 din  30 iunie 2010,  cu

modificările şi completările ulterioare: 22  ;
 posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa  persoanelor din  anexa la O.U.G. nr.

63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 posturi  pentru poliţia locală şi paza obiectivelor de interes judeţean potrivit pct. 3 din anexa la

O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 posturi  adăugate  pentru  implementare   proiecte  finanţate din  fonduri  externe  nerambursabile

potrivit  pct.  4 din anexa la  O.U.G. nr.  63 din 30 iunie 2010,  cu modificările şi  completările
ulterioare: 0;

 posturi adăugate pentru microbuze sau autobuze şcolare în baza OUG nr.  115/2011, congorm
OUG nr. 58/2014: 0;

 posturile salarizate din capitolele de cheltuieli  bugetare prevăzute de art.  III alin. 2 din OUG
63/2010: asistenţă socială  12 posturi – asistent personal  al persoanei cu handicap; sănătate  1
post - asistent medical comunitar; 

 de la primirea ultimului aviz din partea A.N.F.P. Bucureşti,  cu nr.  24649/12.07.2013,  nu  au
intervenit  modificări  în ceea ce priveşte numărul funcţiilor publice;

 nr. posturi ocupate: 33 (20 plus 1 asistent medical comunitar şi 12 asistenţi personali);
În locul celor două posturi vacante, unul de bibliotecar,  studii medii, post care  are atribuţii unice,

vacantat prin deces şi unul de şofer microbuz şcolar,  post vacant dar care nu a putut fi menţinut întrucât
microbuzul şcolar nu a fost primit în baza OUG nr. 115/2011, conform OUG nr. 58/2014,  propunem
transformarea acestora, astfel încât configuraţia celor două posturi vacante, funcţii contractuale, să fie
următoarea: 

- 1 post Bibliotecar, IA, studii superioare,  post care  are atribuţii unice, vacantat prin
deces;

- 1 post  Consilier  „Cultură,  sport,  protecţie  civilă”,   studii  superioare,  post  care are
atribuţii unice.

În acest sens, propun Consiliului local adoptarea unei hotărâri pentru  aprobarea  structurii 
organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja,
judetul Ialomita, conform anexelor  1 si 2 ale proiectului de hotărâre.

Pentru care am încheiat prezenta.
Primarul comunei Gheorghe Doja,

ION MIHAI



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 786    din 13.03.2017  

RAPORT
privind necesitatea  şi oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru

aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii
 ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita

Având în vedere: 
-  prevederile  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu

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

ulterioare;
- adresa nr. 1701 din 16.06.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa privind numărul max-

im de posturi;
- avizul nr.  24649/12.07.2013 al A.N.F.P. Bucureşti;

Menţionăm că:
 populaţia comunei Gheorghe Doja: 2705;
 numărul  maxim de posturi  potrivit  pct.  1  din  anexa la  O.U.G.  nr.  63 din 30 iunie  2010,  cu

modificările şi completările ulterioare: 22;
 posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa  persoanelor din  anexa la O.U.G. nr.

63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 posturi  pentru poliţia locală şi paza obiectivelor de interes judeţean potrivit pct. 3 din anexa la

O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 posturi  adăugate  pentru  implementare   proiecte  finanţate din  fonduri  externe  nerambursabile

potrivit  pct.  4 din anexa la  O.U.G. nr.  63 din 30 iunie 2010,  cu modificările şi  completările
ulterioare: 0;

 posturile salarizate din capitolele de cheltuieli  bugetare prevăzute de art.  III alin. 2 din OUG
63/2010: asistenţă socială  12 posturi – asistent personal  al persoanei cu handicap; sănătate  1
post - asistent medical comunitar; 

 de la primirea ultimului aviz din partea A.N.F.P. Bucureşti,  cu nr.  24649/12.07.2013,  nu  au
intervenit  modificări  în ceea ce priveşte numărul funcţiilor publice;

 nr. posturi ocupate: 33 (20 plus 1 asistent medical comunitar şi 12 asistenţi personali);
În locul celor două posturi vacante, unul de bibliotecar,  studii medii, post care  are atribuţii unice,

vacantat prin deces şi unul de şofer microbuz şcolar,  post vacant dar care nu a putut fi menţinut întrucât
microbuzul şcolar nu a fost primit în baza OUG nr. 115/2011, conform OUG nr. 58/2014,  propunem
transformarea acestora, astfel încât configuraţia celor două posturi vacante, funcţii contractuale, să fie
următoarea: 

- 1 post Bibliotecar, IA, studii superioare,  post care  are atribuţii unice, vacantat prin
deces;

- 1 post  Consilier  „Cultură,  sport,  protecţie  civilă”,   studii  superioare,  post  care are
atribuţii unice.

Considerăm că în aplicarea prevederilor legale, este necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri pentru
aprobarea  structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, conform anexelor  1 si 2 ale proiectului de hotărâre.

Pentru care am încheiat prezentul.

  Inspector- Resurse umane,
   Cîrstea Daniela Mihaela



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

                      Nr.   788   din 13.03.2017  

RAPORT
pentru avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind

aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii
 ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, 

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

- adresa nr. 1701 din 16.06.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa privind
numărul maxim de posturi;

- avizul nr.  24649/12.07.2013 al A.N.F.P. Bucureşti;
Examinând:

- nota de fundamentare nr.  787    din 13.03.2017   întocmită de primarul comunei
Gheorghe Doja;

- raportul  nr.    786    din 13.03.2017   al compartimentului de specialitate;
-proiectul de hotărâre prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja

     Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre  privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale  aparatului de specialitate al
primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia  juridică şi de disciplină,



DENUMIREA AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE
COMUNA GHEORGHE DOJA
JUDEŢUL IALOMIŢA
ADRESĂ: Comuna GHEORGHE DOJA Judeţul IALOMIŢA, strada Grădiniţei, nr. 15
www.gheorghedojail.ro
TELEFON: 0243262502
FAX: 0243262502
e- mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
Nr.  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
-Domnului Preşedinte -

Domnule Preşedinte,

Având în vedere:
- prevederile art. 107 şi 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor

publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, 
-  prevederile  art.  XVI alin.  2  din Legea nr.  161/2003,  cu modificările  şi  completările

ulterioare,
- prevederile  O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.2  pct.39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile OUG nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare
şi pentru modificarea unor acte normative;
   Vă  adresăm  rugămintea de  a  acorda  avizul  privind  privind  aprobarea  structurii
organizatorice şi a statului de funcţii  ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa.

Anexăm prezentei adrese următoarele documente, în dublu exemplar:

 proiect de hotărâre şi nota de fundamentare  a proiectului de hotărâre întocmită de primarul
comunei precum  şi raportul  compartimentului de specialitate;

 organigramă;

  stat de funcţii.
Primarul comunei Gheorghe Doja,

ION MIHAI



                                 ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA    
                                                                       PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi a

Programului  de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art. 8 alin. (4)  din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 784 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul secretarului nr.783 din 13.03.2017;
- raportul nr.  785 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9),  art. 45 alin. (1)   şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr.

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă Raportul privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la 31.12.2016, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă
din prezenta.

Art. 2 -  Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în
registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform Anexei nr. 2, ce face parte
integrantă din prezenta.

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja şi compartimentele registru agricol şi cadastru vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei
Gheorghe Doja, compartimentelor registru agricol şi cadastru şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin
afişare la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

    Primar,
ION MIHAI                Avizează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 20
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


Anexa nr. 1 la pr. HCL nr. 20 din 13.03.2017

RAPORT
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol

 al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice
de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,  în Registrul agricol al comunei
Gheorghe Doja, ce se constituie ca document oficial de evidenţă primară unitară, s-au înscris date
cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte per-
soane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, după cum
urmează:
    - componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
    -  terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;
    - terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agri-
cole;
   -  modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu prin-
cipalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte
spaţii  protejate,  suprafaţa utilizată pentru culturi  succesive în  câmp, culturi  intercalate,  culturi
modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile famil-
iale,  numărul pomilor răzleţi,  suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor,  alte plantaţii
pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate
în câmp;
    - animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia
la începutul semestrului,  evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea
gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în
proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;
    - utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune
animală şi mecanică existente la începutul anului;
    -  aplicarea  îngrăşămintelor,  amendamentelor  şi  pesticidelor,  utilizarea  îngrăşămintelor
chimice la principalele culturi;
    - clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
    -  atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
    -  menţiuni  cu  privire  la  sesizările/cererile  pentru  deschiderea  procedurilor  succesorale
înaintate notarilor publici;
    - înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
    - înregistrări privind contractele de arendare;
    -  înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere.
  Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în
diverse domenii: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, ser-
vicii publice de interes local şi altele asemenea. 

Totodată este documentul ce asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale
cetăţenilor, astfel:
    - eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a ani-
malelor şi a păsărilor;



    - eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în
vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi
de exercitare a comerţului cu aceste produse;
    - eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu des-
făşoară activitate economică;
    - starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor ben-
eficii/servicii sociale;
    - eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, ca dovadă a adresei de domi-
ciliu;
    - alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-e) şi care au la bază informaţii cuprinse în reg-
istrul agricol.
    El constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, respectiv:
statistica oficială, pregătirea şi organizarea recensămintelor agricole,  ale clădirilor şi ale popu-
laţiei,  ale  unor  anchete-pilot,  organizarea  unui  sistem de  observări  statistice  prin  sondaj.  De
asemenea, asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a ver-
ificărilor încrucişate între datele din registrul agricol şi datele înscrise în registre specifice ţinute
de alte instituţii
    Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind
categoria de folosinţă a suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, în vederea so-
licitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare
naţionale tranzitorii în domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru
dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi
din bugetul naţional.

În format scris au fost completate volume separate pe categorii de deţinători de terenuri şi
animale, după cum urmează:
    - tipul 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate;
      - tipul 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde
deţin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
      -  tipul  3  -  pentru  persoanele  juridice  cu  domiciliul  fiscal  în  localitate.  Nu se  înscriu
unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii;
      - tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde
sunt bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

În format electronic se lucrează încă la  introducerea datelor.
Sunt  anumite  situaţii  cu  care  ne  confruntăm  în  activitatea  de  evidenţă  de  la  registrul

agricol, astfel: persoane susceptibile de a fi moştenitori care nu dezbat succesiunea din diferite
motive, personale ori materiale, proprietari care deţin teren pe raza comunei dar care provin din
diferite  localităţi ale ţării sau chiar din alte ţări. La acestea se adaugă următoarele: suprafeţele de
teren  nu  sunt  utilizate  pe  amplasamentele  din  titlurile  de  proprietate,  schimburile  de  teren,
reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate pe suprafeţe compuse din parcele mici şi
foarte mici.

Inspector,               Referent,
Radu Mariana-Laura  Fuerea-Stanciu Corina

               Primar,
 ION MIHAI              Avizează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



Anexa nr. 2 la pr. HCL nr. 20 din 13.03.2017

Programul de măsuri 
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în   registrul agricol,

  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Nr.crt. Denumirea activităţii Termen de
îndeplinire

Persoane
responsabile

1 Înştiinţarea cetăţenilor  cu privire la
legislaţia referitoare la procedura şi
termenele  legale  de  înregistrare  în
registrele  agricole,  prin  afişare  la
sediul  primăriei  şi  postare  pe  site
www.gheorghedojail.ro

permanent Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

2 Verificarea în  teren a  corectitudinii
înscrierii datelor pe baza declaraţiei
dată  de  capul   gospodărie  sau,  în
lipsa acestuia, a unui membru major
al  gospodăriei,  respectiv  de
reprezentantul  legal  al  entităţii  cu
personalitate juridică

lunar Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

3 Intensificarea  activităţii  de
înregistrare  a  datelor  în  Registrul
agricol în format electronic

permanent Inspector- 
Radu 

Mariana-Laura

4 Verificarea concordanţei dintre cele
două  forme  de  registru  agricol,  pe
suport  de  hârtie  şi  în  format
electronic

semestrial Inspector- 
Radu 

Mariana-Laura

5 Întocmirea  unui  raport   semestrial
referitor  la  înscrierea  datelor  în
registrul  agricol,    pe  suport  de
hârtie şi în format electronic

Lunile iulie şi 
ianuarie ale fiecărui
an, pentru semestrul

anterior

Inspector-  
Radu 

Mariana-Laura
şi

 Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

               Primar,
 ION MIHAI        Avizează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA    
                                                                       

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi a

Programului  de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art. 8 alin. (4)  din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 784 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul secretarului nr.783 din 13.03.2017;
- raportul nr.  785 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9),  art. 45 alin. (1)   şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr.

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă Raportul privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la 31.12.2016, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă
din prezenta.

Art. 2 -  Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în
registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform Anexei nr. 2, ce face parte
integrantă din prezenta.

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja şi compartimentele registru agricol şi cadastru vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei
Gheorghe Doja, compartimentelor registru agricol şi cadastru şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin
afişare la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

                 Preşedinte,
            CURELEA ION           Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 14
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 14.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


Anexa nr. 1 la HCL nr. 14 din 14.03.2017

RAPORT
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol

 al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice
de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,  în Registrul agricol al comunei
Gheorghe Doja, ce se constituie ca document oficial de evidenţă primară unitară, s-au înscris date
cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte per-
soane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, după cum
urmează:
    - componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
    -  terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;
    - terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agri-
cole;
   -  modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu prin-
cipalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte
spaţii  protejate,  suprafaţa utilizată pentru culturi  succesive în  câmp, culturi  intercalate,  culturi
modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile famil-
iale,  numărul pomilor răzleţi,  suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor,  alte plantaţii
pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate
în câmp;
    - animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia
la începutul semestrului,  evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea
gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în
proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;
    - utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune
animală şi mecanică existente la începutul anului;
    -  aplicarea  îngrăşămintelor,  amendamentelor  şi  pesticidelor,  utilizarea  îngrăşămintelor
chimice la principalele culturi;
    - clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
    -  atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
    -  menţiuni  cu  privire  la  sesizările/cererile  pentru  deschiderea  procedurilor  succesorale
înaintate notarilor publici;
    - înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
    - înregistrări privind contractele de arendare;
    -  înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere.
  Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în
diverse domenii: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, ser-
vicii publice de interes local şi altele asemenea. 

Totodată este documentul ce asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale
cetăţenilor, astfel:
    - eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a ani-
malelor şi a păsărilor;



    - eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în
vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi
de exercitare a comerţului cu aceste produse;
    - eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu des-
făşoară activitate economică;
    - starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor ben-
eficii/servicii sociale;
    - eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, ca dovadă a adresei de domi-
ciliu;
    - alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-e) şi care au la bază informaţii cuprinse în reg-
istrul agricol.
    El constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, respectiv:
statistica oficială, pregătirea şi organizarea recensămintelor agricole,  ale clădirilor şi ale popu-
laţiei,  ale  unor  anchete-pilot,  organizarea  unui  sistem de  observări  statistice  prin  sondaj.  De
asemenea, asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a ver-
ificărilor încrucişate între datele din registrul agricol şi datele înscrise în registre specifice ţinute
de alte instituţii
    Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind
categoria de folosinţă a suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, în vederea so-
licitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare
naţionale tranzitorii în domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru
dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi
din bugetul naţional.

În format scris au fost completate volume separate pe categorii de deţinători de terenuri şi
animale, după cum urmează:
    - tipul 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate;
      - tipul 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde
deţin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
      -  tipul  3  -  pentru  persoanele  juridice  cu  domiciliul  fiscal  în  localitate.  Nu se  înscriu
unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii;
      - tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde
sunt bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

În format electronic se lucrează încă la  introducerea datelor.
Sunt  anumite  situaţii  cu  care  ne  confruntăm  în  activitatea  de  evidenţă  de  la  registrul

agricol, astfel: persoane susceptibile de a fi moştenitori care nu dezbat succesiunea din diferite
motive, personale ori materiale, proprietari care deţin teren pe raza comunei dar care provin din
diferite  localităţi ale ţării sau chiar din alte ţări. La acestea se adaugă următoarele: suprafeţele de
teren  nu  sunt  utilizate  pe  amplasamentele  din  titlurile  de  proprietate,  schimburile  de  teren,
reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate pe suprafeţe compuse din parcele mici şi
foarte mici.

Inspector,               Referent,
             Radu Mariana-Laura  Fuerea-Stanciu Corina

                            Preşedinte,
            CURELEA ION           Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



Anexa nr. 2 la  HCL nr. 14 din 14.03.2017

Programul de măsuri 
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în   registrul agricol,

  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Nr.crt. Denumirea activităţii Termen de
îndeplinire

Persoane
responsabile

1 Înştiinţarea cetăţenilor  cu privire la
legislaţia referitoare la procedura şi
termenele  legale  de  înregistrare  în
registrele  agricole,  prin  afişare  la
sediul  primăriei  şi  postare  pe  site
www.gheorghedojail.ro

permanent Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

2 Verificarea în  teren a  corectitudinii
înscrierii datelor pe baza declaraţiei
dată  de  capul   gospodărie  sau,  în
lipsa acestuia, a unui membru major
al  gospodăriei,  respectiv  de
reprezentantul  legal  al  entităţii  cu
personalitate juridică

lunar Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

3 Intensificarea  activităţii  de
înregistrare  a  datelor  în  Registrul
agricol în format electronic

permanent Inspector- 
Radu 

Mariana-Laura

4 Verificarea concordanţei dintre cele
două  forme  de  registru  agricol,  pe
suport  de  hârtie  şi  în  format
electronic

semestrial Inspector- 
Radu 

Mariana-Laura

5 Întocmirea  unui  raport   semestrial
referitor  la  înscrierea  datelor  în
registrul  agricol,    pe  suport  de
hârtie şi în format electronic

Lunile iulie şi 
ianuarie ale fiecărui
an, pentru semestrul

anterior

Inspector-  
Radu 

Mariana-Laura
şi

 Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

                         Preşedinte,
            CURELEA ION           Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 783 din 13.03.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol şi a Programului  de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în

registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioa-

da 2015-2019;
- prevederile art. 8 alin. (4)  din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind apro-

barea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

 Examinând:
-  Raportul  privind  analiza  stadiului  de înscriere  a  datelor  în  registrul  agricol   al

comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  întocmit  de  persoanele  responsabile  cu
înscrierea datelor în  registrul agricol,   pe suport de hârtie şi în format electronic;

Propun  iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea:
- Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol;
-  Programului  de măsuri pentru eficientizarea activităţii de  înscriere a datelor în

registrul agricol, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. 

Pentru care am încheiat prezentul.

Secretar,



Praf Monica
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 784 din 13.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi a
Programului  de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art. 8 alin. (4)  din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
Examinând: 
- raportul secretarului nr.783 din 13.03.2017;
Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c) şi alin. (9),  art. 45 alin. (1)   şi art. 115

alin.  1  lit.b)  din  Legea  nr.  215/  2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare, să  se  adopte  hotărârea,  conform proiectului  prezentat, aprobându-se  Raportul
privind analiza stadiului  de înscriere a datelor în registrul agricol  al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa,  la  31.12.2016 precum şi  Programul  de măsuri  pentru eficientizarea activităţii  de  înscriere  a
datelor în registrul agricol, astfel: 

Nr.crt. Denumirea activităţii Termen de îndeplinire Persoane responsabile
1 Înştiinţarea  cetăţenilor   cu  privire  la

legislaţia  referitoare  la  procedura  şi
termenele  legale  de  înregistrare  în
registrele  agricole,  prin  afişare  la  sediul
primăriei  şi  postare  pe  site
www.gheorghedojail.ro

permanent Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

2 Verificarea  în  teren  a  corectitudinii
înscrierii  datelor  pe baza declaraţiei  dată
de capul  gospodărie sau, în lipsa acestuia,
a  unui  membru  major  al  gospodăriei,
respectiv  de  reprezentantul  legal  al
entităţii cu personalitate juridică

lunar Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

3 Intensificarea  activităţii  de  înregistrare  a
datelor  în  Registrul  agricol  în  format
electronic

permanent Inspector- 
Radu 

Mariana-Laura
4 Verificarea concordanţei  dintre  cele  două

forme  de  registru  agricol,  pe  suport  de
hârtie şi în format electronic

semestrial Inspector- 
Radu 

Mariana-Laura
5 Întocmirea unui raport  semestrial referitor

la  înscrierea datelor  în   registrul  agricol,
pe suport de hârtie şi în format electronic

Lunile iulie şi 
ianuarie ale fiecărui an,

pentru semestrul
anterior

Inspector-  
Radu 

Mariana-Laura
şi

 Referent-
 Fuerea-Stanciu Corina

Pentru care am încheiat prezenta.
Primar,



ION MIHAI
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Nr. 785 din 13.03.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol şi a Programului  de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în

registrul agricol,  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 H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioa-

da 2015-2019;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru pe-
rioada 2015-2019;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 784 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul secretarului nr.783 din 13.03.2017;
Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind

aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi a
Programului  de măsuri pentru eficientizarea activităţii de  înscriere a datelor în registrul
agricol, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

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    
                                                                       PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind apro-

barea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 781 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul comun nr.780 din 13.03.2017;
- raportul nr.  782 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9),  art. 45 alin. (1)   şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr.

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă ca modalitate  de înscriere a datelor în registrul agricol,   la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, “invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze
declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”.

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

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja şi compartimentele registru agricol şi cadastru vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei
Gheorghe Doja, compartimentelor registru agricol şi cadastru şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin
afişare la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

    Primar,
ION MIHAI                Avizează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 19
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


              Anexă la pr. HCL nr. 19 din 13.03.2017

Judeţul IALOMIŢA
Comuna GHEORGHE DOJA

 strada Grădiniţei nr. 15 cod poştal 927125
Tel. Fax: 0243262502; e-mail:primaria_gh_doja@yahoo.com

Compartimentele  REGISTRUL AGRICOL şi CADASTRU
Nr. _______din_________

Către
Domnul (Doamna)_________________________

Domiciliul_________________________________________________

Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioa-

da 2015-2019;
- prevederile  art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

În vederea înscrierii datelor în registrul agricol, vă invităm ca în termen de 15 zile de la
data primirii prezentei, să vă prezentaţi la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, Compartimentul Registrul Agricol şi Compartimentul Cadastru, din strada Gră-
diniţei, nr. 15, în zilele de ______________________ între orele_______________, cu ur-
mătoarele documente:
________________________________________________________________________ .

               Primar,
 ION MIHAI        Avizează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

                                 ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA

mailto:primaria_gh_doja@yahoo.com


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA    
                                                                       

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;

- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 781 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul comun nr.780 din 13.03.2017;
- raportul nr.  782 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9),  art. 45 alin. (1)   şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr.

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă ca modalitate  de înscriere a datelor în registrul agricol,   la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, “invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze
declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”, conform  anexei  ce face parte integranta din
prezenta.

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

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja şi compartimentele registru agricol şi cadastru vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei
Gheorghe Doja, compartimentelor registru agricol şi cadastru şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin
afişare la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

                 Preşedinte,
            CURELEA ION           Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 13
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 14.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


Anexă la  HCL nr. 13 din 14.03.2017

Judeţul IALOMIŢA
Comuna GHEORGHE DOJA

 strada Grădiniţei nr. 15 cod poştal 927125
Tel. Fax: 0243262502; e-mail:primaria_gh_doja@yahoo.com

Compartimentele  REGISTRUL AGRICOL şi CADASTRU
Nr. _______din_________

Către
Domnul (Doamna)_________________________

Domiciliul_________________________________________________

Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;

- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

În vederea înscrierii datelor în registrul agricol, vă invităm ca în termen de 15 zile de la
data primirii prezentei, să vă prezentaţi la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, Compartimentul Registrul Agricol şi Compartimentul Cadastru, din strada Gră-
diniţei, nr. 15, în zilele de ______________________ între orele_______________, cu ur-
mătoarele documente:
________________________________________________________________________ .

                         Preşedinte,
            CURELEA ION           Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

ROMÂNIA

mailto:primaria_gh_doja@yahoo.com


JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 780 din 13.03.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru  aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind apro-
barea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

 Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în
registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Ca  modalitate   de  înscriere a datelor  în  registrul agricol,   la  nivelul  comunei Gheorghe Doja,
judeţul  Ialomiţa, propunem “invitarea  la  primărie  a  persoanelor  fizice  care  au  obligaţia  să  efectueze
declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”.

Pentru care am încheiat prezentul.

           Inspector cadastru,                                       Referent registru agricol,
                      Radu Mariana-Laura                                            Fuerea-Stanciu Corina

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA



COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 781 din 13.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

privind aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol,
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioa-

da 2015-2019;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru pe-
rioada 2015-2019;
Examinând: 
- raportul comun nr.780 din 13.03.2017;
Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9),  art. 45 alin. (1)

şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare, să  se  adopte  hotărârea,  conform proiectului
anexat.

Pentru care am încheiat prezenta.

Primar,
ION MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Nr. 782 din 13.03.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol,
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 H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioa-

da 2015-2019;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru pe-
rioada 2015-2019;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 781 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul comun nr.780 din 13.03.2017;
Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind

aprobarea  modalităţii  de  înscriere  a  datelor  în  registrul  agricol,  la  nivelul  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

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                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se

finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii   
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  813 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi   oportunitatea aprobării

indicatorilor  tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  ”REABILITARE,  MODERNIZARE  ŞI  DOTARE   SCOALA
GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul de specialitate nr. 812 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori tehnico-
economici pentru  obiectivul de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul nr. 814 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  815din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   816 din 13.03.2017al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art.  36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit.  d),  art.  45  alin. (2) lit.  e)  şi art.  115 alin. 1 lit.b)  din Legea nr. 215/ 2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1  -  Se  aprobă  principalii  indicatori tehnico-economici  ai  investiţiei  ”REABILITARE,  MODERNIZARE ŞI  DOTARE
SCOALA GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, pentru care se solicită finanţarea în baza
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform anexei  care face
parte integrantă din prezenta, 

Art.2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,  în
valoare de 111.997,44 lei. 

Art.3 -  Se  aprobă  realizarea  obiectivului   de  investiţii   REABILITARE,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALA
GIMNAZIALĂ,  COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA.

Art. 4 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă  la

cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei
Gheorghe Doja.

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 17
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se

finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii   
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  813 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi   oportunitatea aprobării

indicatorilor  tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  ”REABILITARE,  MODERNIZARE  ŞI  DOTARE   SCOALA
GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul de specialitate nr. 812 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori tehnico-
economici pentru  obiectivul de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul nr. 814 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  815din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   816 din 13.03.2017al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art.  36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit.  d),  art.  45  alin. (2) lit.  e)  şi art.  115 alin. 1 lit.b)  din Legea nr. 215/ 2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1  -  Se  aprobă  principalii  indicatori tehnico-economici  ai  investiţiei  ”REABILITARE,  MODERNIZARE ŞI  DOTARE
SCOALA GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, pentru care se solicită finanţarea în baza
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform anexei  care face
parte integrantă din prezenta, 

Art.2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,  în
valoare de 111.997,44 lei, inclusiv TVA. 

Art.3 -  Se  aprobă  realizarea  obiectivului   de  investiţii   REABILITARE,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALA
GIMNAZIALĂ,  COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA.

Art. 4 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă  la

cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei
Gheorghe Doja.

                Preşedinte,
CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 20
Adoptată  la Gheorghe  Doja

http://www.sloboziail.ro/


Astăzi, 14.03.2017

ANEXĂ la HCL NR. 20 din 14.03.2017

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ 
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de măsură

Valoarea totală a investiţiei:   1.818.291,81 Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj: 1.387.567,57 Lei  ( inclusiv TVA )
Suprafaţa construită desfăşurată   1121  mp 
Durata de realizare a investiţiei 12 luni 

                Preşedinte,
CURELEA ION  Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ANEXĂ la pr. HCL NR. 17 din 13.03.2017

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ 
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de măsură

Valoarea totală a investiţiei:   1.818.291,81 Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj: 1.387.567,57 Lei  ( inclusiv TVA )
Suprafaţa construită desfăşurată   1121  mp 
Durata de realizare a investiţiei 12 luni 

               Primar,
ION MIHAI                 Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 812 din 13.03.2017  

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de

investiţii   REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 
 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. C)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

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

Analizând:
- principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE

ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,  COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;
Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a

finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,
pentru   obiectivul  de investiţii   REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,
COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,    Inspector achiziţii publice,    Inspector urbanism,
         Vlăsceanu Puiu        Dorobanţu Gilica             Cîrstea Daniela-Mihaela             Miclea Odeta



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 813 din 13.03.2017  

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de

investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 
 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

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

Examinând: 
- raportul de specialitate nr.  812 din 13.03.2017  privind necesitatea şi   oportunitatea  aprobării   principalilor indicatori
tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,
pentru    obiectivul   de  investiţii     REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALĂ  GIMNAZIALĂ,    COMUNA
GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
- indicatorii tehnico-economici ai proiectului REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;
Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  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 juridică şi de disciplină,
Nr. 814 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de

investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 
 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

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

Examinând:
- expunerea de motive nr. 813 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile
de  cheltuieli  care  nu  se  finanţează  de  la  bugetul  de  stat  prin  PNDL,  pentru    obiectivul   de  investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE
DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr. 812 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează
de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii     REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE
ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE
ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

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. 815 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de

investiţii   REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 
 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

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

Examinând:
- expunerea de motive nr. 813 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile
de  cheltuieli  care  nu  se  finanţează  de  la  bugetul  de  stat  prin  PNDL,  pentru    obiectivul   de  investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE
DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr. 812 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează
de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii     REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE
ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE
ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,



amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Nr. 816 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de

investiţii   REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 
 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

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

Examinând:
- expunerea de motive nr. 813 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile
de  cheltuieli  care  nu  se  finanţează  de  la  bugetul  de  stat  prin  PNDL,  pentru    obiectivul   de  investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE
DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr. 812 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează
de la bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii     REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE
ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin PNDL, pentru   obiectivul  de investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE
ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

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                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări

independente   pentru obiectivul de investiţii   
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ

 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului  ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN
COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  818 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi   oportunitatea aprobării

achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări independente   pentru
obiectivul de investiţii    ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE
DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul de specialitate nr. 817 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării achiziţiei de dotări cu echipamente şi
mobilier  specific  didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de  echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL
IALOMIŢA”;

- raportul nr. 819 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 820 din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   821 din 13.03.2017al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art.  36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit.  d),  art.  45  alin. (2) lit.  e)  şi art.  115 alin. 1 lit.b)  din Legea nr. 215/ 2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă dotarea  cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator şi  alte categorii de echipamente şi dotări
independente pentru  obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN COMUNA
GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA in valoare de  212.755 lei cu TVA ,    pentru care se solicită finanţarea prin Programul
naţional de dezvoltare locală, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea finantării, dotării cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte
categorii de echipamente şi dotări independente pentru  obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ
GIMNAZIALĂ ÎN COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA,  conform  Anexei nr. 2, ce face parte integrantă  din
prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă  finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL ,  din bugetul local al 
comunei si din alte surse legal constituite.

Art. 4 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă  la

cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei
Gheorghe Doja.

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 18
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Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

ANEXA NR. 1 pr. HCL NR. 18 DIN 13.03.2017

LISTA
cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator şi  alte categorii de echipamente şi dotări

independente pentru  obiectivul de investiţii 
“REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ

 ÎN COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

Denumire echipament/dotări  independente Cantitate /
Unitate de

măsură

Preţ unitar Preţ total

BĂNCI REGLABILE INDIVIDUALE 175 buc. 225 39 375
SCAUNE REGLABILE 175 buc. 140 24 500
MESE DUBLE PENTRU LABORATORUL DE 
INFORMATICĂ

15 buc. 500   7 500

CALCULATOARE (SISTEM+MONITOR) 20 buc. 1000   2 000
MESE DUBLE  DE LABORATOR ŞTIINTE 15 buc. 645   9 675
DULAPURI  PENTRU  MATERIALE  DIDACTICE  DE
LABORATOR

5 buc. 700   3 500

SETURI TRUSE DE LABORATOR – FIZICĂ 5 BUC. 650   3 300
SETURI TRUSE DE LABORATOR – BIOLOGIE 5 buc. 850   4 250
SETURI TRUSE DE LABORATOR – CHIMIE 5 buc. 800   4 000
CATEDRA LABORATOR ŞTIINTE 1 buc. 1250   1 250
CATEDRĂ LABORATOR INFORMATICĂ 1 buc. 900      900
CATEDRĂ PE STRUCTURĂ METALICĂ 7 buc. 585   4 095
SCAUNE FIXE TAPIŢATE  PENTRU CATEDRĂ 7 buc. 175   1 225
CORPURI DUBLE PENTRU BIBLIOTECĂ 5 buc. 850   4 250
MESE DE LECTURĂ 2 buc. 700   1 400
SCAUNE PTR.BIBLIOTECĂ 10 buc. 250   2 500
JALUZELE VERTICALE 60 buc. 180 10 800
DULAPURI PENTRU MATERIAL DIDACTIC CU 
SERTARE DEPOZITARE

7 buc. 1465 10 255 

RAFTURI PENTRU MATERIAL DIDACTIC 7 buc.  465   3 255
CUIERE  PENTRU  SĂLILE  DE  CLASĂ,  CELE  DOUĂ
LABORATOARE ŞI SALA DE SPORT

10 buc.  265   2 650

TABLE ŞCOLARE 9 buc.  475   4 275
FLIPCHART-URI MOBILE CU EXTENSII 9 buc.  830   7 470
TABLĂ INTELIGENTĂ CU SOFTURI
 EDUCAŢIONALE  

2 buc. 5000 10 000

VIDEOPROIECTOARE  9 buc. 1350 12 150
SUPORŢI VIDEOPROIECTOR TAVAN 9 buc. 150   1 350
ECRANE DE POIECŢIE   9 buc. 250   2 250
MULTIFUNCŢIONALE LASER COLOR  1 buc. 2500   2 500
COPIATOR MONOCROM LASER 2 buc. 1800   3 600
SCĂRI GIMNASTICĂ CU BARĂ TRACŢIUNE   2 buc. 850   1 700
BANDĂ ALERGARE 1 buc. 1400   1 400
SALTELE DE GIMNASTICĂ  5 buc. 350   1 750
TRAMBULINĂ 1 buc. 700      700
MINGII AEROBIC 10 buc.   35      350
MINGII MEDICINALE 10 buc.   45      450
BICICLETĂ ERGOMETRU 1 buc. 1200   1 200



MASĂ DE TENIS 1 buc.  600      600
MASĂ CONSILIU OVALĂ CANCELARIE 1 buc. 2500   2 500
CUIER CANCELARIE 1 buc. 900      900
SCAUNE TAPIŢATE CANCELARIE 20 buc. 175   3 500
DULAPURI DEPOZITARE CU SERTARE 5 buc. 900   4 500
FIŞET METALIC DOCUMENTE 5 buc. 1200   6 000
SEIF VALORI 1 buc. 2000   2 000
SCAUNE ERGONOMICE 2 buc. 285      570

TOTAL 212 755

       U.A.T. Comuna Gheorghe Doja     Şcoala Gimnazială Gheorghe Doja
PRIMAR, DIRECTOR,

                       ION MIHAI                                                                  SANDU IONEL-IULIAN

                   Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

ANEXA NR. 2 pr. HCL NR. 18 DIN 13.03.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE
necesitatea şi oportunitatea finantării, dotării cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi

alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru  obiectivului de investiţii “REABILITARE,
MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN COMUNA    GHEORGHE DOJA,

JUDEŢUL IALOMIŢA



Școala Gimnazială Gheorghe Doja își desfașoară activitatea în domeniul educației, fiind singura
unitate de învățământ de pe raza comunei Gheorghe Doja, județul Ialomița. În cadrul instituției noastre sunt
educați 250 de elevi si preșcolari în trei grupe de gradiniță, 5 clase de învățământ primar și 4 clase de
învățământ  gimnazial. 

Școala dispune de personal angajat calificat la toate disciplinele, cu excepția educației plastice și a
educației muzicale, iar recensământul copiilor din localitatea Gheorghe Doja prognozează formarea de noi
clase, fară a se pune problema comasării claselor, în următorii 4 ani școlari.

Clădirea propusă spre reabilitare dispune de 7 săli de clasă, două laboratoare (unul de Științe si unul
de Informatică), o sală de Sport, toate având dotări minime și cu mobilier în bună parte deteriorat sau care
nu mai corespunde unui învățământ de calitate. 

În prezent,  în această clădire sunt educați cei 75 de elevi de gimnaziu.  Clasele de învățământ
primar funcționează într-un alt corp de clădire situat la 200 metri de  corpul de clădire în care activează
clasele gimnaziale. Se urmărește ca, după reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a tuturor
spațiilor existente în corpul cladirii unde activează clasele gimnaziale, să fie mutate în acest corp de clădire
și clasele primare,  care în prezent nu dispun de condiții corespunzătoare de studiu în corpul actual de
clădire,  în care iși desfășoară activitatea în prezent.

Obiectul solicitării:
Mobilier specific;
Mobilier pentru laboratorul de Informatică si laboratorul de Știinte;
Echipamente şi dotări independente, conform Anexei;
În prezent, activitatea școlară se desfășoară la parterul clădirii P+1, în cele 4 săli de clasă, o sală de

sport,  cancelarie,  grup sanitar  si  cabinet secretariat/director.  Etajul  clădirii  este  utilizat  sporadic.  Acolo
functionează un cabinet  de Informatică,  o  bibliotecă  școlară  si  un cabinet  de  Științe.  Școala  are  toate
utilitățile, are grup sanitar corespunzător, interior situat la parterul clădirii, dispune de conectare la telefonie
fixă, cablu TV, rețea Internet, două rețele wireless – una la etaj și una la parter, ce asigură conexiunea
wireless la Internet din toate spațiile școlare.

Sălile de clasă dispun de mobilier precar, format din dulapuri vechi și deteriorate (aflate în dotarea
școlii de peste 30 de ani), pupitre individuale şi scaune (aflate în dotarea școlii din anul 2007-2009),  în
bună parte deteriorat (prezintă zgârieturi,  diverse inscripționări, blaturi desprinse, scaune rupte, datorită
celor 8-10 ani de uzură), table școlare uzate (cu peste 30 de ani de uzură), dulapuri deteriorate și depășite
estetic si ergonomic (de peste 30 de ani de folosință). Pentru ca elevii școlii noastre să beneficieze de șanse
egale de dezvoltare ca și elevii din mediul urban, este imperios necesară achiziționarea  și dotarea sălilor de
clasă cu pupitre individuale si scaune ergonomice,  table școlare,  videoproiectoare conectate la laptop,
ecrane  de  proiecție,  suporți  de  susținere  a  videoproiectorului,  flipchart-uri  magnetice,  dulapuri  pentru
materialele si mijloacele didactice.  

 Întrucât laboratorul de Științe  este neutilizabil de trei ani datorită  condițiilor improprii desfășurării
de activități didactice (mesele de laborator sunt degradate şi au o vechime de 40 de ani, mobilierul este
degradat,  linoleumul  de  pe podea este  deteriorat  şi  rupt  pe  alocuri,  scaunele  sunt  în  marea  majoritate
defecte – toate acestea având o vechime de peste 30 de ani) este necesară modernizarea şi dotarea cu
echipament şi mobilier specific (mese și scaune de laborator moderne, dulapuri de materiale de laborator,
videoproiector conectat la tablă inteligentă pentru vizualizarea unor experimente virtuale astfel incât elevii
Școlii Gimnaziale Gheorghe Doja să poată  desfășura lectiile de Științe (Fizică, Chimie, Biologie),  în
condiții propice  de studiu.

Laboratorul de Informatică este funcțional. Aici,  există o rețea de 10 calculatoare si un server,
conectate in rețea și la rețeaua Internet. Datorită faptului că, în timp, calcularoarele  Pentium, aflate în
dotarea școlii din anul 2004, au fost depașite moral, a faptului ca trei dintre acestea nu mai funcționează
corect iar 4 dintre ele nu mai sunt conectate la rețeaua Internet, este imperios necesară schimbarea acestor
calculatoare cu unele mai performante, conectate în totalitate la reţeaua Internet. Deoarece clasele Școlii
Gimnaziale Gheorghe Doja au în medie 20 de elevi, nici numărul calculatoarelor existente nu mai satisface
necesitățile școlii. Mai mult, mobilierul existent în laboratorul de Informatică este în bună parte deteriorat
și nu este adaptat nevoilor actuale. Mesele actuale sunt dispuse  de-a lungul pereților, iar in timpul orelor de
predare cu ajutorul calculatorului,   această așezare nu permite desfășurarea în bune condiții a  activităților
didactice .

Biblioteca școlară funcționează cu un număr de 7000 de volume şi 150 de utilizatori. Volumele sunt



distribuite pe rafturi care nu corespund tehnic (nu sunt prinse de pereți si sunt deformate, datorită greutății
cărților). Este astfel necesară achiziționarea și montarea unor rafturi adecvate depozitării carților dar și
amenajarea unui colț de lectură pentru cititori.

Sala de sport, în care elevii isi desfășoară  orele de Educație fizică, este dotată precar  (dispune de 4
saltele, o masă de tenis, o capră, o ladă de gimnastică, o bancă de gimnastică, o trambulină şi două aparate
de  gimnastică  deteriorate).  Este  necesară   modernizarea  și  dotarea  cu  aparate  şi  echipamente  sportive
(achiziţia a 5 saltele de gimnastică, a două scări de gimnastică cu bara de tracțiune, o bandă de alergare, o
trambulină, mingi medicinale şi de aerobic, o bicicletă ergometru și o masă de tenis).

Întrucât  la nivelul cancelariei, în prezent, există  două xeroxuri nefuncționale (au o vechime de
peste 10 ani, și,  datorită uzurii nu mai sunt funcționale) care nu asigură posibilitatea multiplicării testelor
de evaluare sau a diverselor fișe  de lucru sau a unor  materiale ajutatoare, este necesară achiziționarea  a
două copiatoare color care să  acopere această necesitate.

Totodată  mobilierul  existent  în  cancelarie  este  într-o  stare  avansată  de  uzură  şi  nu  corespunde
tehnic.  Pentru  remedierea  acestor  disfuncţionalităţi  este  necesară  achiziţia  şi  dotarea  cancelariei  cu  un
copiator alb-negru, un copiator color, masă de consiliu, scaune tapiţate, cuier, dulapuri pentru depozitarea
documentelor.
          La nivelul biroului director-secretar există un dulap, două birouri, un copiator, două calculatoare şi o
imprimantă. Considerăm că acestea nu ne asigură toate condiţiile, fiind depăşite moral dar şi fizic. Totodată
de un an de zile şcoala este ordonator terţiar de credite, secretara şcolii îndeplinind şi funcţia de casier. Cu
toate acestea, datorită lipsei finanţării, nu s-a putut achiziţiona un fişier metalic cu seif pentru depozitarea
valorilor. Considerăm că prin achiziţia  unui fişier metalic, a unui seif de valori, a două scaune ergonomice,
a unui copiator alb-negru, s-ar acoperi aceste necesităţi.

Pentru asigurarea unui proces educativ de  calitate, este necesară dotarea școlii cu mobilier școlar și
de  laborator,  cu  aparate  şi  echipamente  necesare  laboratoarelor  sau sălii  de  sport,  cu o  valoare  totală
estimată, exprimată în lei, cu TVA inclus,  de 212.755 lei, din care în primul an, 212.755 lei .

În ultimii trei ani, școala nu a beneficiat de fonduri cu destinații similare.

U.A.T. Comuna Gheorghe Doja Şcoala Gimnazială Gheorghe Doja
PRIMAR, DIRECTOR,

                     ION MIHAI                                                                   SANDU IONEL-IULIAN

                   Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări

independente   pentru obiectivul de investiţii   
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ

 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;



- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului  ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN
COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  818 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi   oportunitatea aprobării

achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări independente   pentru
obiectivul de investiţii    ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE
DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul de specialitate nr. 817 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării achiziţiei de dotări cu echipamente şi
mobilier  specific  didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de  echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL
IALOMIŢA”;

- raportul nr. 819 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 820 din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   821 din 13.03.2017al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art.  36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit.  d),  art.  45  alin. (2) lit.  e)  şi art.  115 alin. 1 lit.b)  din Legea nr. 215/ 2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă dotarea  cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator şi  alte categorii de echipamente şi dotări
independente pentru  obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN COMUNA
GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA in valoare de  212.755 lei, inclusiv TVA,   pentru care se solicită finanţarea prin Programul
naţional de dezvoltare locală, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea finantării, dotării cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte
categorii de echipamente şi dotări independente pentru  obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ
GIMNAZIALĂ ÎN COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA,  conform  Anexei nr. 2, ce face parte integrantă  din
prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă  finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL ,  din bugetul local al 
comunei si din alte surse legal constituite.

Art. 4 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă  la

cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei
Gheorghe Doja.
                  Preşedinte,

CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 21
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 14.03.2017

ANEXA NR. 1 HCL NR. 21 DIN 14.03.2017

LISTA
cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator şi  alte categorii de echipamente şi dotări

independente pentru  obiectivul de investiţii 
“REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ

http://www.sloboziail.ro/


 ÎN COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

Denumire echipament/dotări  independente Cantitate /
Unitate de

măsură

Preţ unitar Preţ total

BĂNCI REGLABILE INDIVIDUALE 175 buc. 225 39 375
SCAUNE REGLABILE 175 buc. 140 24 500
MESE DUBLE PENTRU LABORATORUL DE 
INFORMATICĂ

15 buc. 500   7 500

CALCULATOARE (SISTEM+MONITOR) 20 buc. 1000   2 000
MESE DUBLE  DE LABORATOR ŞTIINTE 15 buc. 645   9 675
DULAPURI  PENTRU  MATERIALE  DIDACTICE  DE
LABORATOR

5 buc. 700   3 500

SETURI TRUSE DE LABORATOR – FIZICĂ 5 BUC. 650   3 300
SETURI TRUSE DE LABORATOR – BIOLOGIE 5 buc. 850   4 250
SETURI TRUSE DE LABORATOR – CHIMIE 5 buc. 800   4 000
CATEDRA LABORATOR ŞTIINTE 1 buc. 1250   1 250
CATEDRĂ LABORATOR INFORMATICĂ 1 buc. 900      900
CATEDRĂ PE STRUCTURĂ METALICĂ 7 buc. 585   4 095
SCAUNE FIXE TAPIŢATE  PENTRU CATEDRĂ 7 buc. 175   1 225
CORPURI DUBLE PENTRU BIBLIOTECĂ 5 buc. 850   4 250
MESE DE LECTURĂ 2 buc. 700   1 400
SCAUNE PTR.BIBLIOTECĂ 10 buc. 250   2 500
JALUZELE VERTICALE 60 buc. 180 10 800
DULAPURI PENTRU MATERIAL DIDACTIC CU 
SERTARE DEPOZITARE

7 buc. 1465 10 255 

RAFTURI PENTRU MATERIAL DIDACTIC 7 buc.  465   3 255
CUIERE  PENTRU  SĂLILE  DE  CLASĂ,  CELE  DOUĂ
LABORATOARE ŞI SALA DE SPORT

10 buc.  265   2 650

TABLE ŞCOLARE 9 buc.  475   4 275
FLIPCHART-URI MOBILE CU EXTENSII 9 buc.  830   7 470
TABLĂ INTELIGENTĂ CU SOFTURI
 EDUCAŢIONALE  

2 buc. 5000 10 000

VIDEOPROIECTOARE  9 buc. 1350 12 150
SUPORŢI VIDEOPROIECTOR TAVAN 9 buc. 150   1 350
ECRANE DE POIECŢIE   9 buc. 250   2 250
MULTIFUNCŢIONALE LASER COLOR  1 buc. 2500   2 500
COPIATOR MONOCROM LASER 2 buc. 1800   3 600
SCĂRI GIMNASTICĂ CU BARĂ TRACŢIUNE   2 buc. 850   1 700
BANDĂ ALERGARE 1 buc. 1400   1 400
SALTELE DE GIMNASTICĂ  5 buc. 350   1 750
TRAMBULINĂ 1 buc. 700      700
MINGII AEROBIC 10 buc.   35      350
MINGII MEDICINALE 10 buc.   45      450
BICICLETĂ ERGOMETRU 1 buc. 1200   1 200
MASĂ DE TENIS 1 buc.  600      600
MASĂ CONSILIU OVALĂ CANCELARIE 1 buc. 2500   2 500
CUIER CANCELARIE 1 buc. 900      900
SCAUNE TAPIŢATE CANCELARIE 20 buc. 175   3 500
DULAPURI DEPOZITARE CU SERTARE 5 buc. 900   4 500
FIŞET METALIC DOCUMENTE 5 buc. 1200   6 000
SEIF VALORI 1 buc. 2000   2 000
SCAUNE ERGONOMICE 2 buc. 285      570

TOTAL 212 755



       U.A.T. Comuna Gheorghe Doja     Şcoala Gimnazială Gheorghe Doja
PRIMAR, DIRECTOR,

                       ION MIHAI                                                                  SANDU IONEL-IULIAN

 
                  Preşedinte,

 CURELEA ION            Contrasemnează pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

ANEXA NR. 2 HCL NR. 21 DIN 14.03.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE
necesitatea şi oportunitatea finantării, dotării cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi

alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru  obiectivului de investiţii “REABILITARE,
MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN COMUNA    GHEORGHE DOJA,

JUDEŢUL IALOMIŢA

Școala Gimnazială Gheorghe Doja își desfașoară activitatea în domeniul educației, fiind singura
unitate de învățământ de pe raza comunei Gheorghe Doja, județul Ialomița. În cadrul instituției noastre sunt
educați 250 de elevi si preșcolari în trei grupe de gradiniță, 5 clase de învățământ primar și 4 clase de
învățământ  gimnazial. 

Școala dispune de personal angajat calificat la toate disciplinele, cu excepția educației plastice și a
educației muzicale, iar recensământul copiilor din localitatea Gheorghe Doja prognozează formarea de noi
clase, fară a se pune problema comasării claselor, în următorii 4 ani școlari.

Clădirea propusă spre reabilitare dispune de 7 săli de clasă, două laboratoare (unul de Științe si unul
de Informatică), o sală de Sport, toate având dotări minime și cu mobilier în bună parte deteriorat sau care
nu mai corespunde unui învățământ de calitate. 



În prezent,  în această clădire sunt educați cei 75 de elevi de gimnaziu.  Clasele de învățământ
primar funcționează într-un alt corp de clădire situat la 200 metri de  corpul de clădire în care activează
clasele gimnaziale. Se urmărește ca, după reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a tuturor
spațiilor existente în corpul cladirii unde activează clasele gimnaziale, să fie mutate în acest corp de clădire
și clasele primare,  care în prezent nu dispun de condiții corespunzătoare de studiu în corpul actual de
clădire,  în care iși desfășoară activitatea în prezent.

Obiectul solicitării:
Mobilier specific;
Mobilier pentru laboratorul de Informatică si laboratorul de Știinte;
Echipamente şi dotări independente, conform Anexei;
În prezent, activitatea școlară se desfășoară la parterul clădirii P+1, în cele 4 săli de clasă, o sală de

sport,  cancelarie,  grup sanitar  si  cabinet secretariat/director.  Etajul  clădirii  este  utilizat  sporadic.  Acolo
functionează un cabinet  de Informatică,  o  bibliotecă  școlară  si  un cabinet  de  Științe.  Școala  are  toate
utilitățile, are grup sanitar corespunzător, interior situat la parterul clădirii, dispune de conectare la telefonie
fixă, cablu TV, rețea Internet, două rețele wireless – una la etaj și una la parter, ce asigură conexiunea
wireless la Internet din toate spațiile școlare.

Sălile de clasă dispun de mobilier precar, format din dulapuri vechi și deteriorate (aflate în dotarea
școlii de peste 30 de ani), pupitre individuale şi scaune (aflate în dotarea școlii din anul 2007-2009),  în
bună parte deteriorat (prezintă zgârieturi,  diverse inscripționări, blaturi desprinse, scaune rupte, datorită
celor 8-10 ani de uzură), table școlare uzate (cu peste 30 de ani de uzură), dulapuri deteriorate și depășite
estetic si ergonomic (de peste 30 de ani de folosință). Pentru ca elevii școlii noastre să beneficieze de șanse
egale de dezvoltare ca și elevii din mediul urban, este imperios necesară achiziționarea  și dotarea sălilor de
clasă cu pupitre individuale si scaune ergonomice,  table școlare,  videoproiectoare conectate la laptop,
ecrane  de  proiecție,  suporți  de  susținere  a  videoproiectorului,  flipchart-uri  magnetice,  dulapuri  pentru
materialele si mijloacele didactice.  

 Întrucât laboratorul de Științe  este neutilizabil de trei ani datorită  condițiilor improprii desfășurării
de activități didactice (mesele de laborator sunt degradate şi au o vechime de 40 de ani, mobilierul este
degradat,  linoleumul  de  pe podea este  deteriorat  şi  rupt  pe  alocuri,  scaunele  sunt  în  marea  majoritate
defecte – toate acestea având o vechime de peste 30 de ani) este necesară modernizarea şi dotarea cu
echipament şi mobilier specific (mese și scaune de laborator moderne, dulapuri de materiale de laborator,
videoproiector conectat la tablă inteligentă pentru vizualizarea unor experimente virtuale astfel incât elevii
Școlii Gimnaziale Gheorghe Doja să poată  desfășura lectiile de Științe (Fizică, Chimie, Biologie),  în
condiții propice  de studiu.

Laboratorul de Informatică este funcțional. Aici,  există o rețea de 10 calculatoare si un server,
conectate in rețea și la rețeaua Internet. Datorită faptului că, în timp, calcularoarele  Pentium, aflate în
dotarea școlii din anul 2004, au fost depașite moral, a faptului ca trei dintre acestea nu mai funcționează
corect iar 4 dintre ele nu mai sunt conectate la rețeaua Internet, este imperios necesară schimbarea acestor
calculatoare cu unele mai performante, conectate în totalitate la reţeaua Internet. Deoarece clasele Școlii
Gimnaziale Gheorghe Doja au în medie 20 de elevi, nici numărul calculatoarelor existente nu mai satisface
necesitățile școlii. Mai mult, mobilierul existent în laboratorul de Informatică este în bună parte deteriorat
și nu este adaptat nevoilor actuale. Mesele actuale sunt dispuse  de-a lungul pereților, iar in timpul orelor de
predare cu ajutorul calculatorului,   această așezare nu permite desfășurarea în bune condiții a  activităților
didactice .

Biblioteca școlară funcționează cu un număr de 7000 de volume şi 150 de utilizatori. Volumele sunt
distribuite pe rafturi care nu corespund tehnic (nu sunt prinse de pereți si sunt deformate, datorită greutății
cărților). Este astfel necesară achiziționarea și montarea unor rafturi adecvate depozitării carților dar și
amenajarea unui colț de lectură pentru cititori.

Sala de sport, în care elevii isi desfășoară  orele de Educație fizică, este dotată precar  (dispune de 4
saltele, o masă de tenis, o capră, o ladă de gimnastică, o bancă de gimnastică, o trambulină şi două aparate
de  gimnastică  deteriorate).  Este  necesară   modernizarea  și  dotarea  cu  aparate  şi  echipamente  sportive
(achiziţia a 5 saltele de gimnastică, a două scări de gimnastică cu bara de tracțiune, o bandă de alergare, o
trambulină, mingi medicinale şi de aerobic, o bicicletă ergometru și o masă de tenis).

Întrucât  la nivelul cancelariei, în prezent, există  două xeroxuri nefuncționale (au o vechime de
peste 10 ani, și,  datorită uzurii nu mai sunt funcționale) care nu asigură posibilitatea multiplicării testelor



de evaluare sau a diverselor fișe  de lucru sau a unor  materiale ajutatoare, este necesară achiziționarea  a
două copiatoare color care să  acopere această necesitate.

Totodată  mobilierul  existent  în  cancelarie  este  într-o  stare  avansată  de  uzură  şi  nu  corespunde
tehnic.  Pentru  remedierea  acestor  disfuncţionalităţi  este  necesară  achiziţia  şi  dotarea  cancelariei  cu  un
copiator alb-negru, un copiator color, masă de consiliu, scaune tapiţate, cuier, dulapuri pentru depozitarea
documentelor.
          La nivelul biroului director-secretar există un dulap, două birouri, un copiator, două calculatoare şi o
imprimantă. Considerăm că acestea nu ne asigură toate condiţiile, fiind depăşite moral dar şi fizic. Totodată
de un an de zile şcoala este ordonator terţiar de credite, secretara şcolii îndeplinind şi funcţia de casier. Cu
toate acestea, datorită lipsei finanţării, nu s-a putut achiziţiona un fişier metalic cu seif pentru depozitarea
valorilor. Considerăm că prin achiziţia  unui fişier metalic, a unui seif de valori, a două scaune ergonomice,
a unui copiator alb-negru, s-ar acoperi aceste necesităţi.

Pentru asigurarea unui proces educativ de  calitate, este necesară dotarea școlii cu mobilier școlar și
de  laborator,  cu  aparate  şi  echipamente  necesare  laboratoarelor  sau sălii  de  sport,  cu o  valoare  totală
estimată, exprimată în lei, cu TVA inclus,  de 212.755 lei, din care în primul an, 212.755 lei .

În ultimii trei ani, școala nu a beneficiat de fonduri cu destinații similare.

U.A.T. Comuna Gheorghe Doja Şcoala Gimnazială Gheorghe Doja
PRIMAR, DIRECTOR,

                     ION MIHAI                                                                   SANDU IONEL-IULIAN

 
                  Preşedinte,

CURELEA ION            Contrasemnează pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 817 din 13.03.2017  

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte
categorii de echipamente şi dotări independente   pentru obiectivul de investiţii   

”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ
 ÎN COMUNA  GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.



28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

Analizând:
- principalii  indicatori  tehnico-economici  ai  proiectului  ”REABILITARE,  MODERNIZARE  ŞI  DOTARE

SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;
Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific

didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de  echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii     ”REABILITARE,

MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”.
Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,    Inspector achiziţii publice,    Inspector urbanism,
         Vlăsceanu Puiu        Dorobanţu Gilica             Cîrstea Daniela-Mihaela             Miclea Odeta

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 818 din 13.03.2017  

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic

şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări independente   pentru obiectivul de investiţii   
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ

 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.



28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

Examinând: 
-  raportul  de  specialitate  nr.  817  din  13.03.2017   privind  necesitatea  şi   oportunitatea   aprobării

achiziţiei  de  dotări  cu  echipamente  şi  mobilier  specific  didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de
echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii      ”REABILITARE,
MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA”;

Analizând:
-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  ”REABILITARE,  MODERNIZARE  ŞI  DOTARE

SCOALĂ GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  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 juridică şi de disciplină,
Nr. 819 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte
categorii de echipamente şi dotări independente   pentru obiectivul de investiţii   

”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ 
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al



documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  818 din  13.03.2017  a  Primarului  Comunei  Gheorghe Doja  privind

necesitatea şi  oportunitatea aprobării  achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de
laborator   şi  alte  categorii  de  echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii
”REABILITARE,  MODERNIZARE ŞI  DOTARE  SCOALĂ  GIMNAZIALĂ    ÎN    COMUNA
GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr. 817 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării
achiziţiei  de  dotări  cu  echipamente  şi  mobilier  specific  didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de
echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii     ”REABILITARE,
MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de

dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări
independente    pentru  obiectivul  de  investiţii     ”REABILITARE,  MODERNIZARE ŞI  DOTARE
SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

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. 820 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de
echipamente şi dotări independente   pentru obiectivul de investiţii   

”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ 
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;



- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 227 din 8 septembrie 2015  privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

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

Examinând:
- expunerea de motive nr. 818 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării   achiziţiei  de  dotări  cu echipamente  şi  mobilier  specific  didactic şi  de  laborator  şi  alte
categorii  de  echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii     ”REABILITARE,
MODERNIZARE  ŞI  DOTARE   SCOALĂ  GIMNAZIALĂ    ÎN    COMUNA    GHEORGHE  DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr. 817 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  achiziţiei de
dotări  cu  echipamente  şi  mobilier  specific  didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de  echipamente  şi  dotări
independente   pentru obiectivul de investiţii    ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ
GIMNAZIALĂ ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de dotări cu

echipamente şi  mobilier specific didactic şi de laborator  şi  alte categorii de echipamente şi dotări independente
pentru obiectivul de investiţii    ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ
ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

Pentru care am încheiat prezentul.

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Nr. 821 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de
echipamente şi dotări independente   pentru obiectivul de investiţii   

”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ 
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. c)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.



28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 227 din 8 septembrie 2015  privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

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

Examinând:
- expunerea de motive nr. 818 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării   achiziţiei  de  dotări  cu echipamente  şi  mobilier  specific  didactic şi  de  laborator  şi  alte
categorii  de  echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii     ”REABILITARE,
MODERNIZARE  ŞI  DOTARE   SCOALĂ  GIMNAZIALĂ    ÎN    COMUNA    GHEORGHE  DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr. 817 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  achiziţiei de
dotări  cu  echipamente  şi  mobilier  specific  didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de  echipamente  şi  dotări
independente   pentru obiectivul de investiţii    ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ
GIMNAZIALĂ ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de dotări cu

echipamente şi  mobilier specific didactic şi de laborator  şi  alte categorii de echipamente şi dotări independente
pentru obiectivul de investiţii    ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ
ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

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 aprobarea principalilor  indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programu-
lui naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodolog-
ice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile  Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice,  republicată,  cu modificările şi

completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Analizând:

- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa”;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 790 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea

aprobării  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr.789 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori
tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 791 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 792 din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   793 din 13.03.2017al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii  indicatori tehnico-economici ai investiţiei  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală,
instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta, 

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de  29.243 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi

adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de
către secretarul comunei Gheorghe Doja.

    Preşedinte,
CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 16
Adoptată  la Gheorghe  Doja

http://www.sloboziail.ro/


Astăzi, 14.03.2017
                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor  indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programu-
lui naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodolog-
ice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile  Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice,  republicată,  cu modificările şi

completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Analizând:

- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa”;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 790 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea

aprobării  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr.789 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori
tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 791 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 792 din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   793 din 13.03.2017al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii  indicatori tehnico-economici ai investiţiei  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală,
instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta, 

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de  29.243 lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi

adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de
către secretarul comunei Gheorghe Doja.

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 13

http://www.sloboziail.ro/


Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

ANEXĂ la pr. HCL NR. 13 din 13.03.2017

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de măsură

Valoarea totală a investiţiei:  764.253 Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj:  252.855 Lei ( inclusiv TVA )
Capacitate staţie de tratare   30 mc/h
Durata de realizare a investiţiei 12 luni 

               Primar,
ION MIHAI                 Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ANEXĂ la HCL NR. 16 din 14.03.2017

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de măsură

Valoarea totală a investiţiei:  764.253 Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj:  252.855 Lei ( inclusiv TVA )
Capacitate staţie de tratare   30 mc/h
Durata de realizare a investiţiei 12 luni 

                  Preşedinte,
   CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 789 din 13.03.2017  

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republi-
cată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

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

Analizând:
- principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului  “Îmbunătăţirea calităţii apei  în comuna

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;
Propunem  iniţierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-

economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în comuna Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,    Inspector achiziţii publice,    Inspector urbanism,
         Vlăsceanu Puiu        Dorobanţu Gilica             Cîrstea Daniela-Mihaela             Miclea Odeta



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 790 din 13.03.2017  

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii 
“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând: 
- raportul de specialitate nr.  789 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor

indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

Analizând:
-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  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 juridică şi de disciplină,
Nr. 791 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  790 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării  principalilor  indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Îmbunătăţirea
calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,   precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

- raportul de specialitate nr.  789 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa”,  întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  principalilor

indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

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. 792 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  790 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării   principalilor  indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Îmbunătăţirea
calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,   precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

- raportul de specialitate nr.  789 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,



amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Nr. 793 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând: 

-  expunerea  de  motive  nr.  790  din  13.03.2017   a  Primarului  Comunei  Gheorghe  Doja  privind  necesitatea  şi
oportunitatea aprobării    principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea
calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,   precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

-  raportul  de  specialitate  nr.  789 din 13.03.2017  privind necesitatea şi   oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Îmbunătăţirea  calităţii  apei  în  comuna Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  principalilor

indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

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                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

"REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA" 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. m)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art. 6 alin. (10^1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-

rioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului  "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE
DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA";
Examinând:
- expunerea de motive nr. 800 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea aprobării

principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  "REABILITARE  REŢEA  DE  ILUMINAT  PUBLIC  ÎN
COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 799 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de investiţii  "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 801 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 802 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul nr.  803 din 13.03.2017  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT
PUBLIC  ÎN  COMUNA  GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA",  pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de 40.504,79 lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi

adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de
către secretarul comunei Gheorghe Doja.

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 15
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

"REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA" 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. m)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art. 6 alin. (10^1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-

rioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului  "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE
DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA";
Examinând:
- expunerea de motive nr. 800 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea aprobării

principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  "REABILITARE  REŢEA  DE  ILUMINAT  PUBLIC  ÎN
COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 799 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de investiţii  "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 801 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 802 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul nr.  803 din 13.03.2017  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT
PUBLIC  ÎN  COMUNA  GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA",  pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de 40.504,79 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi

adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de
către secretarul comunei Gheorghe Doja.

                   Preşedinte,
CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

http://www.sloboziail.ro/


Nr. 18
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 14.03.2017

ANEXĂ la pr.HCL nr. 15 din 13.03.2017 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

"REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
 ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA"

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de masură

Valoarea totală a investiţiei :  469389,39  Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj  : 398650,00 Lei ( inclusiv TVA )

Durata de realizare a investitiei 12  luni 

Număr corpuri de iluminat cu LED 500  buc. 

                  Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ANEXĂ la  HCL nr. 18 din 14.03.2017 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

"REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
 ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA"

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de masură

Valoarea totală a investiţiei :  469389,39  Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj  : 398650,00 Lei ( inclusiv TVA )

Durata de realizare a investitiei 12  luni 

Număr corpuri de iluminat cu LED 500  buc. 

                 Preşedinte,
CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 799 din 13.03.2017  

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
"REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC

ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA"
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. m)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art. 6 alin. (10^1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind apro-

barea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republi-
cată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

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

Analizând:
- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului  "REABILITARE REŢEA

DE ILUMINAT PUBLIC  ÎN  COMUNA GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA" ,
întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Propunem  iniţierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  principalilor   indicatori  tehnico-
economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  "REABILITARE  REŢEA DE  ILUMINAT PUBLIC  ÎN
COMUNA  GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA",   precum  şi  a  altor  măsuri  necesare
implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,    Inspector achiziţii publice,    Inspector urbanism,
         Vlăsceanu Puiu        Dorobanţu Gilica             Cîrstea Daniela-Mihaela             Miclea Odeta



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 800 din 13.03.2017  

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC

ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA"
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. m)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art. 6 alin. (10^1) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind apro-

barea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republi-
cată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

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

Examinând: 
- raportul de specialitate nr. 799 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării

principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  "REABILITARE REŢEA DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor
măsuri necesare implementării acestuia;

Analizând:
- indicatorii tehnico-economici ai proiectului  “REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC

ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA",  întocmit de  S.C. PROCIVIL S.R.L.
Slobozia- Ialomiţa;

Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  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 juridică şi de disciplină,
Nr. 801 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC

ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA"
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. m)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art.  6 alin. (10^1) din  Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013  privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 800 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării  principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii " REABILITARE
REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 799 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii " REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA",  precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

- indicatorii  tehnico-economici ai proiectului  " REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
COMUNA GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA",  întocmit  de  S.C.  PROCIVIL S.R.L.  Slobozia-
Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  principalilor

indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii " REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia.

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. 802 din 13.03.2017  RAPORT

pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii " REABILITARE

REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA"

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. m)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru apro-

barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art.  6 alin. (10^1) din  Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013  privind aprobarea

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

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 800 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării   principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii "REABILITARE
REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 799 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii " REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

- indicatorii  tehnico-economici ai proiectului  " REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
COMUNA GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA",  întocmit  de  S.C.  PROCIVIL  S.R.L.  Slobozia-
Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  principalilor

indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii " REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA",  precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.



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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Nr. 803 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii " REABILITARE
REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC

ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA"
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. m)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru apro-

barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art.  6 alin. (10^1) din  Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013  privind aprobarea

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

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând: 

- expunerea de motive nr. 800 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi
oportunitatea aprobării   principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii "REABILITARE
REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 799 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

-  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
COMUNA GHEORGHE  DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA",   întocmit  de  S.C.  PROCIVIL S.R.L.  Slobozia-
Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  principalilor

indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia.

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                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-

rioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”, 
Examinând:
- expunerea de motive nr. 795 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea aprobării

principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 794 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor   indicatori  tehnico-
economici pentru  obiectivul de investiţii  “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 796 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 797 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul nr.  798 din 13.03.2017  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii indicatori  tehnico-economici ai  investiţiei “Extindere sistem de canalizare şi tratare
ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,   pentru care se solicită finanţarea în baza Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta,.

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de  199.410 lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi

adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de
către secretarul comunei Gheorghe Doja.

    Primar,
ION MIHAI                   Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 14

http://www.sloboziail.ro/


Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017
                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-

rioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare;

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

Analizând:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”, 
Examinând:
- expunerea de motive nr. 795 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea aprobării

principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 794 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor   indicatori  tehnico-
economici pentru  obiectivul de investiţii  “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 796 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 797 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul nr.  798 din 13.03.2017  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi

protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii indicatori  tehnico-economici ai  investiţiei “Extindere sistem de canalizare şi tratare
ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,   pentru care se solicită finanţarea în baza Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta,.

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de  199.410 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi

adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de
către secretarul comunei Gheorghe Doja.

                   Preşedinte,
CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,

http://www.sloboziail.ro/


                      PRAF MONICA
Nr. 17
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 14.03.2017

ANEXĂ la HCL NR. 17 din 14.03.2017

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere 
 în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de măsură

Valoarea totală a investiţiei:  4.608.084 Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj:  2.056.531 Lei ( inclusiv TVA )
Lungime străzi   2.448 m
Durata de realizare a investiţiei 12 luni 

                Preşedinte,
CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ANEXĂ la pr. HCL NR. 14 din 13.03.2017

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere 
 în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de măsură

Valoarea totală a investiţiei:  4.608.084 Lei ( inclusiv TVA )
din care, construcţii-montaj:  2.056.531 Lei ( inclusiv TVA )
Lungime străzi   2.448 m
Durata de realizare a investiţiei 12 luni 

               Primar,
ION MIHAI                 Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 794 din 13.03.2017  

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri
publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice lo-
cale,  cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  O.G.  nr.  21  din  30.01.2002  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republi-
cată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

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

Analizând:
-  indicatorii tehnico-economici ai proiectului  “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în

comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” , întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;
Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea  principalilor  indicatori   tehnico-economici

pentru  obiectivul de investiţii  “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.
Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,    Inspector achiziţii publice,    Inspector urbanism,
         Vlăsceanu Puiu        Dorobanţu Gilica             Cîrstea Daniela-Mihaela             Miclea Odeta



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 795 din 13.03.2017  

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii 
“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând: 

- raportul de specialitate nr. 794 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere   în  comuna Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”,   precum şi  a  altor  măsuri  necesare  implementării
acestuia;

Analizând:
-  indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere

în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;
Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  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 juridică şi de disciplină,
Nr. 796 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor  indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii 
“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 795 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării  principalilor  indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem
de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor
măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 794 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere  în comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,    precum şi  a altor  măsuri  necesare implementării
acestuia;

-  indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere
în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  principalilor

indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere   în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  precum şi  a  altor  măsuri  necesare  implementării
acestuia.

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. 797 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii 
“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 795 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării   principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem
de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor
măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 794 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere   în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  precum şi  a  altor  măsuri  necesare  implementării
acestuia;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere
în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere
în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.



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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Nr. 798 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând: 
- expunerea de motive nr.  795 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării   principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem
de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor
măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 794 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere   în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  precum şi  a  altor  măsuri  necesare  implementării
acestuia;

-  indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere
în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere
în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

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                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programu-
lui naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. e) şi art. 6 alin. (4)  din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodolog-
ice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile  Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice,  republicată,  cu modificările şi

completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Analizând:

- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul  localităţii
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  805  din  13.03.2017   a  Primarului  Comunei  Gheorghe  Doja  privind  necesitatea  şi

oportunitatea aprobării   principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Modernizarea reţelei de
drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

- raportul de specialitate nr. 804 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor indicatori
tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul  localităţii
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 806 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 807 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   808 din 13.03.2017  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii indicatorii  tehnico-economici ai investiţiei “Modernizarea reţelei de drumuri publice
în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform  anexei, care face parte
integrantă din prezenta.

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de 672.119  lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă  la

cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei
Gheorghe Doja.

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 16

http://www.sloboziail.ro/


Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017
                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii

“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programu-
lui naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. e) şi art. 6 alin. (4)  din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodolog-
ice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile  Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice,  republicată,  cu modificările şi

completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Analizând:

- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul  localităţii
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  805  din  13.03.2017   a  Primarului  Comunei  Gheorghe  Doja  privind  necesitatea  şi

oportunitatea aprobării   principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Modernizarea reţelei de
drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia;

- raportul de specialitate nr. 804 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor indicatori
tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul  localităţii
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 806 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 807 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   808 din 13.03.2017  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ,  sănătate şi familie,

muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art. 115 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 215/ 2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă principalii indicatorii  tehnico-economici ai investiţiei “Modernizarea reţelei de drumuri publice
în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform  anexei, care face parte
integrantă din prezenta.

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat,
în valoare de 672.119  lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

Art. 3 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul Comunei  Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă  la

cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei
Gheorghe Doja.
                 Preşedinte,

CURELEA ION          Contrasemnează pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

http://www.sloboziail.ro/


Nr. 19
Adoptată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 14.03.2017

ANEXĂ  la pr. HCL NR. 16 din 13.03.2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul
 localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de masura

Valoarea totală a investiţiei:  13.957.368 Lei (inclusiv TVA)
din care, construcţii-montaj: 12.721.656 Lei ( inclusiv TVA)

Lungime străzi   14,42 km 

Lungime şanţuri 28,84 km 

Durata de realizare a investiţiei 36  luni 

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ANEXĂ  la  HCL NR. 19 din 14.03.2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul
 localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

 
Denumire indicator Cantitate/Unitate de masura

Valoarea totală a investiţiei:  13.957.368 Lei (inclusiv TVA)
din care, construcţii-montaj: 12.721.656 Lei ( inclusiv TVA)

Lungime străzi   14,42 km 

Lungime şanţuri 28,84 km 

Durata de realizare a investiţiei 36  luni 

                 Preşedinte,
CURELEA ION                       Contrasemnează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 804 din 13.03.2017  

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. e) şi art. 6 alin. (4)  din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Analizând:
- indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul

localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;
Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru

obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul  localităţii  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,    Inspector achiziţii publice,    Inspector urbanism,
         Vlăsceanu Puiu        Dorobanţu Gilica             Cîrstea Daniela-Mihaela             Miclea Odeta



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 805 din 13.03.2017  

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii 
“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. e) şi art. 6 alin. (4)  din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând: 
- raportul de specialitate nr. 804 din 13.03.2017   privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor

indicatori   tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în
interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

Analizând:
- indicatorii tehnico-economici ai proiectului  “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul local-
ităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  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 juridică şi de disciplină,
Nr. 806 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 5 lit. e) şi art. 6 alin. (4)  din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 805 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării   principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Modernizarea
reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 804 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori   tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în
interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul local-
ităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul
localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

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. 807 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii 
“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. e) şi art. 6 alin. (4)  din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 805 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea aprobării    principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Modernizarea
reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 804 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor
indicatori   tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în
interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul local-
ităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul
localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.



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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Nr. 808 din 13.03.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii
 “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

Având în vedere:
- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. e) şi art. 6 alin. (4)  din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de

Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;
Examinând: 

- expunerea de motive nr.  805 din 13.03.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi
oportunitatea aprobării    principalilor indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Modernizarea
reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 804 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori   tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în
interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului  “Modernizarea reţelei de drumuri
publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia-
Ialomiţa;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  “Modernizarea  reţelei  de  drumuri  publice  în  interiorul
localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.

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


