
                                ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018,

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

       -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr. 273/2006
privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi
completările ulterioare,
      -  prevederile   Legii  nr.  207  din  20  iulie  2015 privind  Codul  de  procedură  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013  privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive  nr. 3764 din 06.11.2017 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 3763 din 06.11.2017;
- procesul verbal nr. 3900 din 20.11.2017; 
- raportul  nr. 3765 din 06.11.2017al  comisiei juridice şi de disciplină;
În temeiul art.  36 alin. (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera  c)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

       Art. 1 -  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, după cum urmează:

a) nivelurile prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, constituind anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,14%, asupra valorii impozabile a clădirii;
    c) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de  1 % asupra valorii care poate fi:
    - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă;
    - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului
de referinţă;
    - valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

d) pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  persoanelor  fizice,  utilizate  pentru  activităţi  din
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii;

e) în cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform prevederilor art.458 alin. (1)
din Legea nr. 227/2015, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de  2% asupra valorii impozabile determinate
conform art. 457 din Legea nr. 227/2015;
    f) pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,14 % asupra valorii impozabile a clădirii;

g) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a clădirii;

h) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii;

i) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori
anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.



     j) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%;
k) taxa  pentru  prelungirea  unui  certificat  de  urbanism este  egală  cu  30% din  cuantumul  taxei  pentru

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;
l) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este

egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;
m) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit. l) este

egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente;
n) taxa  pentru  prelungirea  unei  autorizaţii  de  construire  este  egală  cu  30% din  cuantumul  taxei  pentru

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;
    o) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1%
din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate;

p) taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării
unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu  3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier;
    r) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este
egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;

s) taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei de  3% la valoarea
serviciilor de reclamă şi publicitate;

t) impozitul  pe  spectacole  se  calculează  prin  aplicarea  cotei  de  impozit  la  suma  încasată  din  vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
     t1) cota de impozit de  2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
    t2) cota de impozit de  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. t1).
          Art. 2 –   Se stabileşte acordarea unei bonificaţii de 10% în următoarele cazuri:
    a) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la
data de 31 martie a anului;
    b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la
31 martie a anului;
   c) pentru plata  cu anticipaţie  a  impozitului  pe  mijlocul  de transport,  datorat  pentru întregul  an de către
contribuabili, până la 31 martie a anului.

Art. 3 –  (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren  şi   impozitul pe mijlocul de transport,  se
plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren,  impozitul pe  mijloace de transport precum şi
taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate,  datorate bugetului  local de către contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv,  plata se face  integral până la primul termen de plată.

Art. 4 – (1) Nu se stabilesc reduceri sau scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale. 
  (2) Nu se  stabilesc cote adiţionale  ale  impozitelor şi taxelor locale.

          Art.  5 -   Se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe
Doja nr. 18/30.05.2002, respectiv zona A ,  aplicându-se  coeficientul de corecţie de 1,10, corespunzător rangului IV
al comunei Gheorghe Doja pentru:

- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren intravilan altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii;
- impozitul pe teren extravilan;
- impozitul pe spectacole.

Art. 6 -    Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Gheorghe Doja,   compartimentul contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja şi Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
în  vederea  exercitării controlului  cu privire  la  legalitate  şi  se  aduce la cunostinţă  publică  prin grija  secretarului
comunei Gheorghe Doja,  prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale  şi   prin publicare  pe  site
www.gheorghedojail.ro.
       Art.  7 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. c)  din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Primarul  şi  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei
Gheorghe Doja vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                            Preşedinte,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                                Secretar,

                                                Praf Monica

 Nr. 1
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018

http://www.gheorghedojail.ro/


                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.  3765 din 06.11.2017

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind

 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

          Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

       -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.
273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

-  prevederile  art.  6 alin.  (1)  – (8)   din  Legea nr.  52 din 21 ianuarie  2003 privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive  nr. 3764 din 06.11.2017a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 3763 din 06.11.2017;
  - proiectul de hotarâre prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomiţa,

       Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre privind   stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, pentru anul 2018, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



             R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 3764 din 06.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
     - necesitatea şi oportunitatea  stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:

   -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.
273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

-  prevederile  art.  6 alin.  (1)  – (8)   din  Legea nr.  52 din 21 ianuarie  2003 privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
 - raportul de specialitate nr. 3763 din 06.11.2017;
  Propun adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care să se  stabilească impozitele şi taxele locale

pentru  anul  2018,  la  nivelul  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  conform proiectului  şi  anexei  la
proiectul de hotărâre.

             Pentru care am încheiat prezenta.

    Primar,
Ion Mihai



              R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 3763 din 06.11.2017

R A P O R T 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Pornind de la necesitatea şi oportunitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

În conformitate cu:
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.

273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

-  prevederile  art.  6 alin.  (1)  – (8)   din  Legea nr.  52 din 21 ianuarie  2003 privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Consider  necesar  şi  oportun iniţierea  proiectului  de hotărâre privind    stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2018, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform prevederilor
din anexă.

   Pentru care am încheiat prezentul.

      Inspector,
                                                                                   Frîncu Cornelia      



                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
          

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu: 
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.

273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

-  prevederile  art.  6 alin.  (1)  – (8)   din  Legea nr.  52 din 21 ianuarie  2003 privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Se publică, în vederea cunoaşterii acestuia de către locuitorii comunei Gheorghe
Doja şi de către orice alte persoane interesate, 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii,  opinii  şi recomandări în vederea
îmbunătăţirii  acestui  proiect,  la  sediul  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  la
doamna  Frîncu Cornelia,  inspector,  în termen de  10 de zile de la afişarea prezentului  la
sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro .

     
       

Data afişării:  20.11.2017

  Primar,    Inspector,
                               Ion Mihai         Frîncu Cornelia

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr. 3900 din 20.11.2017

PROCES-VERBAL

În conformitate cu:  
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din

Legea nr.  273/2006  privind   finanţele   publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fis-
cal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art.  6 alin. (1) – (8)  din  Legea nr.  52 din 21 ianuarie 2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Astăzi, data de mai sus, s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Local al comunei
Gheorghe Doja şi pe site  www.gheorghedojail.ro,  în vederea cunoaşterii acestuia de către
locuitorii comunei Gheorghe Doja şi de către orice alte persoane interesate, a PROIECTUL
DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, la nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

     
       

      Primar,  Inspector,
                                   Ion Mihai         Frîncu Cornelia

http://www.gheorghedojail.ro/


  
Anexă  la  H.C.L. nr. 1 din 31.01.2018

A. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│                                                   │                 Valoarea impozabilă           │
│                                                   │                     - lei/mp -                │
│                  Tipul clădirii                   ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│                                                   │ Cu instalaţii de apă, │Fără instalaţii de apă,│
│                                                   │canalizare, electrice  │canalizare, electrice  │
│                                                   │şi încălzire (condiţii │     sau încălzire     │
│                                                   │      cumulative)      │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  │                       │                       │
│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte     │         1.000         │          600          │
│materiale rezultate în urma unui tratament termic  │                       │                       │
│şi/sau chimic                                      │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din      │                       │                       │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │           300         │          200          │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │                       │                       │
│tratament termic şi/sau chimic                     │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu   │                       │                       │
│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice   │           200         │          175          │
│alte materiale rezultate în urma unui tratament    │                       │                       │
│termic şi/sau chimic                               │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│                       │                       │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │           125         │           75          │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │                       │                       │
│tratament termic şi/sau chimic                     │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma care s-ar │75% din suma care s-ar │
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│   aplica clădirii     │    aplica clădirii    │
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare     │                       │                       │
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D   │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma care s-ar │50% din suma care s-ar │
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol    │   aplica clădirii     │    aplica clădirii    │
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│                       │                       │
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de     │                       │                       │
│clădiri prevăzute la lit. A-D                      │                       │                       │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

B. IMPOZITUL  PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN INTRAVILAN
B1.În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma de 1.200 lei, corespunzătoare zonei A, rangul IV, de încadrare a comunei Gheorghe Doja. 

B2.În cazul unui teren amplasat în intravilan,  înregistrat  în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului,  exprimată  în  hectare,  cu  suma  corespunzătoare  prevăzută  la  pct.  B4,  iar  acest  rezultat  se
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie, conform hotărârii.

B3.Ca excepţie de la prevederile pct. B1 şi B2, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul  amplasat în  intravilan,  înregistrat  în registrul agricol la altă categorie  de folosinţă decât cea de
terenuri  cu construcţii,  impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor  pct.  B4 numai dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
    b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşu-
rarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
    B4. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit pct. B2 şi B3, se folosesc sumele din tabelul
următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă
ZONA

A

1 Teren arabil 28

2 Păşune 21

3 Fâneaţă 21

4 Vie 46

5 Livadă 53

6 Pădure sau  alt  teren  cu vegetaţie 
forestieră

28



7 Teren cu ape 15

8 Drumuri şi căi ferate 0

9 Teren neproductiv 0

B5. Suma stabilită conform pct. B4 se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie.

C. IMPOZITUL  PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN EXTRAVILAN
    În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită
cu coeficientul de corecţie.
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │                 Categoria de folosinţă                    │ Impozit│
│crt.│                                                           │  (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1   │Teren cu construcţii                                       │     31 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2   │Teren arabil                                               │     50 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3   │Păşune                                                     │     28 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│4   │Fâneaţă                                                    │     28 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5   │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       │     55 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5.1 │Vie până la intrarea pe rod                                │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6   │Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    │     56 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6.1 │Livadă până la intrarea pe rod                             │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│7   │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  │        │
│    │celui prevăzut la nr. crt. 7.                              │     16 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│7.1 │Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  │        │
│    │protecţie                                                  │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8   │Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       │      6 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8.1 │Teren cu amenajări piscicole                               │     34 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│9   │Drumuri şi căi ferate                                      │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│10  │Teren neproductiv                                          │      0 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

D. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
  D1.  În  cazul  oricăruia  dintre  următoarele  autovehicule,  impozitul  pe  mijlocul  de  transport  se
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │Nr. │       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       │Lei/200 cmc  │
 │crt.│                                                         │sau fracţiune│
 │    │                                                         │din aceasta  │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │     I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)      │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
 │  1 │Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu │      8      │
 │    │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv    │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  2 │Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  │      9      │
 │    │cilindrică de peste 1.600 cmc                            │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  3 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │     18      │
 │    │2.000 cmc inclusiv                                       │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  4 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │     72      │
 │    │2.600 cmc inclusiv                                       │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  5 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │    144      │
 │    │3.000 cmc inclusiv                                       │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  6 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │    290      │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  7 │Autobuze, autocare, microbuze                            │     24      │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  8 │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă│     30      │
 │    │autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  9 │Tractoare înmatriculate                                  │     18      │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │                     II. Vehicule înregistrate                              │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
 │  1 │Vehicule cu capacitate cilindrică                        │ lei/200 cmc │



 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     4       │
 │    │< 4.800 cmc                                              │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │       6     │
 │    │> 4.800 cmc                                              │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  2 │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          │50     lei/an│
 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

   
D2. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de

12 tone,  impozitul  pe  mijloacele  de  transport  este  egal  cu  suma corespunzătoare  prevăzută  în  tabelul
următor:
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤
 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │
 │                                                    │de suspensie │suspensie│
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │
 │                                                    │    sau      │ axele   │
 │                                                    │echivalentele│ motoare │
 │                                                    │ recunoscute │         │
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │  I│două axe                                                                │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    142  │
 │   │  │13 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de   │    142      │    395  │
 │   │  │14 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │    395      │    555  │
 │   │  │15 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    555      │  1.257  │
 │   │  │18 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 18 tone                    │    555      │  1.257  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ II│3 axe                                                                   │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    142      │    248  │
 │   │  │17 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   │    248      │    509  │
 │   │  │19 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   │    509      │    661  │
 │   │  │21 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   │    661      │  1.019  │
 │   │  │23 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │  1.019      │  1.583  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │  1.019      │  1.583  │
 │   │  │26 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 26 tone                    │  1.019      │  1.583  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │III│4 axe                                                                   │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    661      │    670  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    670      │  1.046  │
 │   │  │27 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de   │  1.046      │  1.661  │
 │   │  │29 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │  1.661      │  2.464  │
 │   │  │31 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │  1.661      │  2.464  │
 │   │  │32 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 32 tone                    │  1.661      │  2.464  │
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

    D3. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de



marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport
este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤
 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │
 │                                                    │de suspensie │suspensie│
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │
 │                                                    │    sau      │ axele   │
 │                                                    │echivalentele│motoare  │
 │                                                    │ recunoscute │         │
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │  I│2 + 1 axe                                                               │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │
 │   │  │14 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │
 │   │  │16 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │     64  │
 │   │  │18 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de   │      64     │    147  │
 │   │  │20 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de   │     147     │    344  │
 │   │  │22 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de   │     344     │    445  │
 │   │  │23 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     445     │    803  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     803     │  1.408  │
 │   │  │28 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 9│Masa de cel puţin 28 tone                    │     803     │  1.408  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ II│2+2 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     138     │    321  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     321     │    528  │
 │   │  │26 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de   │     528     │    775  │
 │   │  │28 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de   │     775     │    936  │
 │   │  │29 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │     936     │  1.537  │
 │   │  │31 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │   1.537     │  2.133  │
 │   │  │33 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de   │   2.133     │  3.239  │
 │   │  │36 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   2.133     │  3.239  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 9│Masa de cel puţin 38 tone                    │   2.133     │  3.239  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │III│2+3 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.698     │  2.363  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.363     │  3.211  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone                    │   2.363     │  3.211  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ IV│3+2 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.500     │  2.083  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.083     │  2.881  │



 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   2.881     │  4.262  │
 │   │  │44 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   2.881     │  4.262  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ V │3+3 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │     853     │  1.032  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   1.032     │  1.542  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   1.542     │  2.454  │
 │   │  │44 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   1.542     │  2.454  │
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

    D4. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la D3, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │
 │                                                             │    - lei -   │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │       9      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   │      34      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   │      52      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │d. Peste 5 tone                                              │      64      │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

    D5. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │                  Mijlocul de transport pe apă               │    Impozit   │
 │                                                             │    - lei -   │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz   │       21     │
 │personal                                                     │              │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                │       56     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │3. Bărci cu motor                                            │      210     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │4. Nave de sport şi agrement                                 │              │
 │                                                             │       1.000  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │5. Scutere de apă                                            │      210     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 

E.  TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR,  AVIZELOR  ŞI  A
AUTORIZAŢIILOR

E1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egală cu suma stabilită
conform tabelului următor:
 ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │Suprafaţa pentru care se obţine certificatul    │                       │
 │        de urbanism                             │      - lei -          │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │a) până la 150 m˛, inclusiv                     │         3             │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv                │         3,5           │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv                │         4,5           │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv                │         6             │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │e) între 751 şi 1.000 m˛, inclusiv              │         7             │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │f) peste 1.000 m˛                               │   7   + 0,005 lei/m˛, │
 │                                                │pentru fiecare m˛ care │
 │                                                │  depăşeşte 1.000 m˛   │
 │                                                │                       │
 └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘



E2.  Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte la
sumă de 15 lei.

E3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei  de foraje sau excavări  necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare
şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa
solului de foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei.
    E4. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere,
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de  8 lei, pentru
fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
    E5.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii  privind lucrările de racorduri  şi  branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13 lei,
pentru fiecare racord.
    E6.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte la suma de 9
lei.
    E7.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la suma de 20 lei.
    E8.Taxele  pentru  eliberarea  atestatului  de  producător  se  stabileşte  la  50  lei,  respectiv  pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileşte la 30 lei.
    E9.Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi  de  servire  a  băuturilor  şi  932  -  Alte  activităţi  recreative  şi  distractive  potrivit  Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică  nr.  337/2007  privind  actualizarea  Clasificării  activităţilor  din  economia  naţională  -  CAEN,
datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-
teritorială  se  desfăşoară  activitatea,  o  taxă  pentru  eliberarea/vizarea  anuală  a  autorizaţiei  privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în
sumă de:
    a) 500 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv;
   b) 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m².
    F. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea
numărului  de  metri  pătraţi  sau  a  fracţiunii  de  metru  pătrat  a  suprafeţei  afişajului  pentru  reclamă  sau
publicitate cu suma stabilită, astfel:
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32
lei;
    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate,
suma este de 23 lei.

G. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
    Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
    a)  2% în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
    b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

H. ALTE TAXE LOCALE
H1. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei;

taxa se face venit la bugetul local.
    H2. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale, se stabileşte o taxă de 32 lei.

I.     Pentru anul 2018, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin  Ordonanţa de urgenţă
nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi completările ulterioare.

                            Preşedinte,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                                Secretar,

                                                Praf Monica

                                                                                         Întocmit
                           Inspector,
                       Frîncu Cornelia



                                  ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

    

 HOTĂRÂRE
privind ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE

URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-prevederile  Anexei   Ordinului  nr.2701/2010  al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi  Turismului

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5, art. 56 alin. (4)  şi art.57- 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului nr. 10 din 12.12.2017, transmis  cu adresa nr. 16396 din 12.12.2017  de  către

Consiliului Judeţean Ialomiţa, înregistrat   la Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, sub nr.  4195 din
13.12.2017;

- prevederile Hotărârii nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului, astfel cum a fost modificată prin   Hotărârea  nr. 6 din 03.02.2012;

- prevederile Legii   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  Raportul  nr.  4196  din  13.12.2017  al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la

,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,;
Examinând:

-   proiectul ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM -  COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE
BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL
IALOMIŢA;

- expunerea de motive nr.  4198 din 13.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 4197 din 13.12.2017 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr. 4199 din 13.12.2017 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 4200 din 13.12.2017 al Comisiei juridice şi de diciplină;
- procesul verbal nr. 4201 din 13.12.2017;
În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) şi art.

115 alin.  (1)  lit.  b)   din  Legea  administraţiei publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările şi
completările ulterioare;



H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se însuşeşte Raportul nr. 4196 din 13.12.2017 al informării şi consultării publicului referitor
la ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA  GHEORGHE  DOJA  JUDEŢUL  IALOMIŢA,,,  beneficiar  COMUNA  GHEORGHE  DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul  în  comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  strada  Grădiniţei,  nr.  15,
reprezentată de Ion Mihai, în calitate de Primar al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.2 – (1) Se aprobă ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,,,, beneficiar COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, strada
Grădiniţei,  nr.  15,   reprezentată  de Ion Mihai,  în  calitate  de Primar al  Comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă  termenul de valabilitate al  PLANULUI URBANISTIC GENERAL, prevăzut la art.2
alin. (1) din prezenta hotărâre, termen de 10 ani,  de la data adoptării prezentei.

Art.3 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e)  din Legea  administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile prezentei  hotărâri vor fi  duse  la  îndeplinire de  către Compartimentul urbanism  şi
amenajarea teritoriului  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, care are obligaţia de a transmite hotărârea însoţită de documentaţia de aprobare a PUG  către Oficiul
de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  Ialomiţa, în  vederea  actualizării  din  oficiu  a  destinaţiei  imobilelor
înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Art.4  -   Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe Doja,
compartimentului  urbanism şi   amenajarea teritoriului, O.C.P.I. Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului – judeţul
Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja
şi pe site www.gheorghedojail.ro.

            
                            Preşedinte,                                                                      Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                                                  Secretar,
                                                                                                                                     Praf Monica
 

 
            Nr. 2

Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018



             ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNAGHEORGHE DOJA
      NR. 4196 din 13.12.2017
 
 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
referitor la  aprobarea  documentatiei

 ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA  JUDEŢUL IALOMIŢA,,

 
 

            În conformitate cu:
-prevederile  Anexei   Ordinului  nr.2701/2010  al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi  Turismului

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5, art. 56 alin. (4)  şi art.57- 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului nr. 10 din 12.12.2017, transmis  cu adresa nr. 16396 din 12.12.2017  de  către

Consiliului Judeţean Ialomiţa, înregistrat   la Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, sub nr.  4195 din
13.12.2017;

- prevederile Hotărârii nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului, astfel cum a fost modificată prin   Hotărârea  nr. 6 din 03.02.2012;

- prevederile Legii   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-   proiectul ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL

DE URBANISM -  COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE
BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL
IALOMIŢA;
            Având în vedere următoarele:

-   compartimentul  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  cuprinde  un  singur  post,  în  conformitate  cu  fişa  postului  fiind  
prevăzute atribuţii de informare şi consultare a publicului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, 

-    în  conformitate  cu  prevederile  art.  8  din  Regulamentul  local  de  implicare  a  publicului  în
elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului,   „atribuţiile  privind procedura 
de  informare  şi  consultare  a  populaţiei  vor  fi  exercitate  de  către  compartimentul  urbanism  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja„ 
 Am exercitat  procedura de  informare şi consultare a populaţiei, astfel:

-  Anunţul pentru etapa 1 de pregătire a elaborării Planului Urbanistic General şi a Regulamentului
Local de Urbanism, înregistrat la nr. 3867/22.11.2016 a fost afişat la avizierul Primăriei, precum şi în alte
două locuri din centrul localităţii, a fost publicat în ziarul Tribuna Ialomiţei din 09.12.2016, a fost postat pe
site-ul primariei; 

-   Procesul-verbal  aferent  etapei  1,  pregătire  a  elaborării  Planului  Urbanistic  General  şi  a
Regulamentului  Local de Urbanism înregistrat  la  nr.  4174/19.12.2016 a fost  afişat  la avizierul  Primăriei,
precum şi în alte două locuri din centrul localităţii, a fost postat pe site-ul www.gheorghedojail.ro; 

-    Anunţul  pentru  etapa  2  de  documentare  şi  elaborare  a  studiilor  de  fundamentare  a  Planului
Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism, înregistrat la nr. 4177/19.12.2016 a fost afişat la
avizierul  Primăriei,  precum  şi  în  alte  două  locuri  din  centrul  localităţii,  a  fost  postat  pe  site-ul



www.gheorghedojail.ro; 
-   Procesul-verbal aferent etapei 2 de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare a Planului

Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism înregistrat la nr. 121 din 13.01.2017 a fost afişat
la  avizierul  Primăriei,  precum  şi  în  alte  două  locuri  din  centrul  localităţii,  a  fost  postat  pe  site-ul
www.gheorghedojail.ro; 

-   Anunţul pentru etapa 3, etapa elaborării propunerilor înregistrat la nr. 126 din 16.01.2017,  a fost
afişat la avizierul Primăriei,  precum şi în alte două locuri din centrul localităţii şi a fost postat pe site-ul
www.gheorghedojail.ro; 

-  Au fost transmise adrese instituţiilor în vederea participării la dezbaterea publică organizată în data
de 02.03.2017, ora 11,00.

-    Procesul-verbal aferent etapei 3, etapa elaborării propunerilor, înregistrat la nr. 707/02.03.2017 a
fost afişat la avizierul Primăriei, precum şi în alte două locuri din centrul localităţii, a fost postat pe site-ul
www.gheorghedojail.ro.
            Pentru care am încheiat prezentul raport, necesar iniţierii unui proiect de  hotărâre  prin care să se
aprobe  de către Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,   documentaţia referitoare la
,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA  JUDEŢUL IALOMIŢA,,
 
 

 
                                             Inspector, 

                                           MICLEA ODETA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNAGHEORGHE DOJA
      NR. 4197 din 13. 12.2017
 
 

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării  documentatiei

 ,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA  JUDEŢUL IALOMIŢA,,

 
              În conformitate cu:

-prevederile  Anexei   Ordinului  nr.2701/2010  al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi  Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5, art. 56 alin. (4)  şi art.57- 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului nr. 10 din 12.12.2017, transmis  cu adresa nr. 16396 din 12.12.2017  de  către

Consiliului Judeţean Ialomiţa, înregistrat   la Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, sub nr.  4195 din
13.12.2017;

- prevederile Hotărârii nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului, astfel cum a fost modificată prin   Hotărârea  nr. 6 din 03.02.2012;

- prevederile Legii   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  Raportul  nr.  4196  din  13.12.2017  al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la

,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,;
Examinând:

-   proiectul ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM -  COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE
BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL
IALOMIŢA,  conform contractului  nr.  2360 din  21.07.2015,  cu  scopul  realizării  unui  studiu  complet  al
stadiului actual de dezvoltare al comunei Gheorghe Doja;
             Având în vedere următoarele:

- condiţiile  în  care  se  doreşte  reactualizarea  vechiului  PUG  întocmit  în  anul  2000,  aprobat  prin
Hotărârea nr. 4 din 30.03.2004 a  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi prelungit conform Hotărârii
nr. 11 din 31.03.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, identificarea necesităţilor
actuale ale comunei şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare.
            Facem  precizarea  că  lucrarea  îşi  propune  stabilirea  unei  strategii  de  dezvoltare  pentru  comuna
Gheorghe Doja, în concordanţă cu prevederile P.A.T.N. şi P.A.T.J. şi în condiţiile respectării dreptului de
proprietate şi a interesului public.
            Propunerile cuprinse în lucrare vor trebui să coreleze potenţialul uman şi economic cu aspiraţiile de
ordin social şi cultural ale populaţiei.

Realizarea Planul Urbanistic General ( P.U.G. ) are caracter de reglementare şi răspunde programului
de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localitaţii.

Prezentul P.U.Z. a obţinut:
-   aviz nr. 7 din 09.10.2017 de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;



-   aviz nr. 232268 din 08.11.2016 emis de Enel Distribuţie Dobrogea;
-    aviz  nr.  5203/4  din  24.10.2016  emis  de  Agenţia  Naţională  de  Îmbunătăţiri  Funciare  Ialomiţa

Călmăţui;
-   aviz nr. 31din 15.12.2016 de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ialomiţa;
-   acord prealabil nr. 699 din 06.02.2017 emis de Consiliul Judeţean Ialomiţa Direcţia de Investiţii şi

Lucrări Publice;
-   aviz nr. DT/6703 din 15.12.2016 eliberat de Ministerul Apărării Naţionale Bucureşti;
-   avizul de principiu nr. 4278844 din 21.02.2017 eliberat de Ministerul Afacerilor Interne Direcţia

Generală Logistică;
-   notificare  nr. 823 din 31.10.2016 de la Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa;
-   aviz nr. 7 din  03.05.2016 eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa;
-   aviz  nr. 10 din 12.12.2017  de la Consiliul Judeţean Ialomiţa;
- aviz de amplasament nr. 11 din 06.02.2017 al Transelectrica Bucureşti;
- aviz nr. 57288 din 03.11.2016 al Serviciului Român de Informaţii Bucureşti;
-  aviz  de  principiu  nr.  100/05/03/01/B/IL/488/198/31.11.2016  al  TELEKOM  ROMÂNIA

COMUNICATION SA.
            Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de
urbanism şi  amenajare  a  teritoriului  aprobat  de  către  Consiliul  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  prin
Hotărârea  nr.  33/29.08.2011,  modificată  prin  Hotărârea  nr.  6  din  03.02.2012,  s-au  respectat  etapele  de
informare şi consultare a populaţiei,  astfel:

-    Anunţul pentru etapa 1 de pregătire a elaborării Planului General şi a Regulamentului Local de
Urbanism, înregistrat la nr. 3867/22.11.2016 a fost afişat la avizierul Primăriei, precum şi în alte două locuri
din  centrul  localităţii,  a  fost  publicat  în  ziarul  Tribuna Ialomiţei  din 09.12.2016,  a  fost  postat  pe  site-ul
primariei; 

-  Procesul-verbal aferent etapei 1, pregătire a elaborării înregistrat la nr. 4174/19.12.2016 a fost afişat
la  avizierul  Primăriei,  precum  şi  în  alte  două  locuri  din  centrul  localităţii,  a  fost  postat  pe  site-ul
www.gheorghedojail.ro; 

-    Anunţul  pentru etapa 2 de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare a Planului General
şi a Regulamentului Local de Urbanism, înregistrat la nr. 4177/19.12.2016 a fost afişat la avizierul Primăriei,
precum şi în alte două locuri din centrul localităţii, a fost postat pe site-ul www.gheorghedojail.ro; 

-   Procesul-verbal aferent etapei 2 de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare a Planului
Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism înregistrat la nr. 121 din 13.01.2017 a fost afişat
la  avizierul  Primăriei,  precum  şi  în  alte  două  locuri  din  centrul  localităţii,  a  fost  postat  pe  site-ul
www.gheorghedojail.ro; 

-   Anunţul pentru etapa 3, etapa elaborării propunerilor înregistrat la nr. 126 din 16.01.2017,  a fost
afişat la avizierul Primăriei,  precum şi în alte două locuri din centrul localităţii şi a fost postat pe site-ul
www.gheorghedojail.ro; 

-   Au fost transmise adrese instituţiilor în vederea participări la dezbaterea publică organizată în data
de 02.03.2017, ora 11,00.

-    Procesul-verbal aferent etapei 3, etapa elaborării propunerilor, înregistrat la nr. 707/02.03.2017 a
fost afişat la avizierul Primăriei, precum şi în alte două locuri din centrul localităţii, a fost postat pe site-ul
www.gheorghedojail.ro.

Având în vedere  cele susmenţionate, propun iniţierea unui proiect de  hotărâre prin care să se aprobe 
de  către  Consiliul  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,   ,,REACTUALIZARE  PLAN
URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA 
JUDEŢUL IALOMIŢA,,  conform anexelor.

Pentru care am încheiat prezentul.
 
 

 
                                     Inspector, 

                                   MICLEA ODETA 



                        ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
                 Nr.   4201 din 13.12.2017

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi,   13.12.2017

Subsemnaţii: Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi   Miclea
Odeta, inspector - compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului,  din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, astăzi,  data de  13.12.2017,  am procedat
la afişarea la sediul Consiliului Local al  comunei Gheorghe Doja, a  anunţului  referitor   la
,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA  JUDEŢUL IALOMIŢA,,  .

Pentru care am încheiat prezentul.

   

                         Primar,          
                     ION MIHAI                                                                                  Inspector,
                                                                                                                         Miclea Odeta       

   



                                 ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA
  Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
                      Tel. Fax: 0243 262502
       e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
                   

ANUNŢ PUBLIC

Primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  supune  dezbaterii  publice
propunerile privind  aprobarea   ,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -  COMUNA GHEORGHE DOJA  JUDEŢUL
IALOMIŢA,, conform anexelor, pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având în vedere că  aprobarea ,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA  JUDEŢUL
IALOMIŢA,,,  face parte din categoria actelor cu caracter normativ care se supun dezbaterii
publice în conformitate cu  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia  publică,  vă  invităm  să  faceţi  propuneri  referitoare  la  aprobarea
,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM  -  COMUNA  GHEORGHE  DOJA  JUDEŢUL  IALOMIŢA,,  la  sediul
Consiliului Local, de luni până vineri,  între orele 8,00- 16,00, la compartimentul urbanism şi
amenajarea teritoriului, inspector  Miclea Odeta.

Vă mulţumim.

Primar,
                                                          Ion Mihai



                           ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.   4198 din 13.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre   privind   

 ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,

Având în vedere:
-prevederile  Anexei   Ordinului  nr.2701/2010  al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi  Turismului

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5, art. 56 alin. (4)  şi art.57- 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului nr. 10 din 12.12.2017, transmis  cu adresa nr. 16396 din 12.12.2017  de  către

Consiliului Judeţean Ialomiţa, înregistrat   la Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, sub nr.  4195 din
13.12.2017;

- prevederile Hotărârii nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului, astfel cum a fost modificată prin   Hotărârea  nr. 6 din 03.02.2012;

- prevederile Legii   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  Raportul  nr.  4196  din  13.12.2017  al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la

,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,;
Examinând:

-   proiectul ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM -  COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE
BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL
IALOMIŢA;

- raportul nr. 4197 din 13.12.2017 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
 Propun ca în temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2),

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

        Primar,
               ION MIHAI        



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

                           Nr.  4199 din 13.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind 

 ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,

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

Având în vedere:
-prevederile  Anexei   Ordinului  nr.2701/2010  al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi  Turismului

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5, art. 56 alin. (4)  şi art.57- 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului nr. 10 din 12.12.2017, transmis  cu adresa nr. 16396 din 12.12.2017  de  către

Consiliului Judeţean Ialomiţa, înregistrat   la Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, sub nr.  4195 din
13.12.2017;

- prevederile Hotărârii nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului, astfel cum a fost modificată prin   Hotărârea  nr. 6 din 03.02.2012;

- prevederile Legii   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  Raportul  nr.  4196  din  13.12.2017  al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la

,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,;

-   proiectul ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM -  COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE
BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL
IALOMIŢA;

- expunerea de motive nr.  4198 din 13.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
-     raportul nr. 4197 din 13.12.2017 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre susmenţionat.
Pentru care am încheiat prezentul.

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



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

                       Nr.  4200 din 13.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind 

 ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,

Comisia juridică şi de diciplină,
Având în vedere:
-prevederile  Anexei   Ordinului  nr.2701/2010  al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi  Turismului

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5, art. 56 alin. (4)  şi art.57- 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului nr. 10 din 12.12.2017, transmis  cu adresa nr. 16396 din 12.12.2017  de  către

Consiliului Judeţean Ialomiţa, înregistrat   la Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, sub nr.  4195 din
13.12.2017;

- prevederile Hotărârii nr. 33 din 29.08.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului, astfel cum a fost modificată prin   Hotărârea  nr. 6 din 03.02.2012;

- prevederile Legii   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
-  Raportul  nr.  4196  din  13.12.2017  al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la

,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,;

-   proiectul ,,REACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM -  COMUNA GHEORGHE DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE
BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL
IALOMIŢA;

- expunerea de motive nr.  4198 din 13.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
-     raportul nr. 4197 din 13.12.2017 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre susmenţionat.
Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  juridică şi de disciplină,
              



                             ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA        

HOTĂRÂRE
privind aprobarea   Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:  

– - prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51, art. 19 alin. (1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) 
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

Având în vedere:
-  adresele nr. ILG-STZ 683 din 12.01.2018 şi  nr. ILG-STZ 1084 din 23.01.2018 ale A.J.F.P. Ialomiţa;
- nr. crt. 25 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 25.01.2018;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4357 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4361 din 29.12.2017;
- raportul  comun  nr.  4356 din 29.12.2017  al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4358 din 29.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   4359  din  29.12.2017   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4360 din 29.12.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1  - Se aprobă  Bugetul local consolidat la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2018,

conform anexei nr. 1,  ce face  parte integrantă din prezenta.
Art.2  - Se aprobă  bugetul local, Secţiunea de funcţionare,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

pe anul 2018,  conform anexei  nr.  2,   ce face  parte integrantă din prezenta.
Art.3  - Se aprobă  bugetul local, Secţiunea de dezvoltare,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

pe anul 2018,  conform anexei  nr.  3,   ce face  parte integrantă din prezenta.
Art.4  - Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul

Ialomiţa, pe anul 2018,  conform anexei  nr.  4,   ce face  parte integrantă din prezenta.
Art.5  - Se aprobă Listele obiectivelor de investiţii, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul

2018,  conform anexei  nr.  5,   ce face  parte integrantă din prezenta.
Art.6  - (1) Se aprobă utilizarea sumei de 218.000  lei reprezentând excedent bugetar din bugetul local, la data de

31.12.2017,  pentru  finanţarea cheltuielilor de la secţiunea de  dezvoltare, a bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, pe anul 2018, astfel:

– 95.000 lei, indicator  “Modernizare iluminat public stradal” cod 71.01.01;
– 40.000 lei, indicator  “Împrejmuire Şcoala Gimnazială” cod 71.01.01;
– 40.000 lei, indicator  “Lucrare de amenajare grup sanitar primărie” cod 71.01.01;
– 20.000 lei, indicator  “Amenajare intrare parc” cod 71.01.01;
– 10.000 lei, indicator  “Construire trotuar pavele cămin cultural” cod 71.01.01;
– 7.000 lei, indicator  “Proiect achiziţie buldoescavator” cod 71.01.30;
– 6.000 lei, indicator  “Proiect modernizare străzi” cod 71.01.30.
(2)  Se aprobă utilizarea  sumei de 20.000 lei reprezentând excedent bugetar de la bugetul activităţilor finanţate

integral sau parţial, la data de 31.12.2017, pentru  finanţarea cheltuielilor de la secţiunea de dezvoltare, a bugetului local, la nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2018, indicator  “Extindere reţea  alimentare cu apă” cod 71.01.01.

Art.7 – Prezenta hotărâre va fi transmisă pe site-ul www.mai.gov.ro şi afişată pe site-ul www.gheorghedojail.ro    de
către primar şi compartimentul contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Gheorghe Doja
precum şi  comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa.

Art.8 – (1) Primarul comunei şi compartimentul contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Preşedinte,                                                                      Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                                                  Secretar,
                                                                                                                                     Praf Monica
            Nr. 3

Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018

http://www.gheorghedojail.ro/


                      JUDEŢUL IALOMIŢA
                  COMUNA GHEORGHE DOJA
                        Nr.  4361 din 29.12.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,    29.12.2017

Subsemnaţii:Ion  Mihai,  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa  şi
Dorobanţu Gilica, inspector - compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gheorghe Doja, astăzi,  data de 29.12.2017,   am procedat la afişarea la
sediul  Consiliului  Local  al   comunei  Gheorghe  Doja,  a  anunţului   referitor  la  elaborarea
proiectului   Bugetului local,   la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  pe anul
2018. 

Pentru care am încheiat prezentul.

   

      Primar,          
                     ION MIHAI                                                                      Inspector,

                                                                                                        Dorobanţu Gilica       

   



                 ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA
  Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
                      Tel. Fax: 0243 262502
    e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
                   

ANUNŢ PUBLIC

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, supune dezbaterii publice Proiectul
Bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018, conform
anexelor, pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având în vedere că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, face parte din categoria actelor cu caracter normativ care se
supun dezbaterii publice în conformitate cu  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, vă invităm să faceţi propuneri referitoare la proiectul  în
cauză,  la  sediul  Consiliului  Local,  de  luni  până  vineri,   între  orele  8,00-  16,00,  la
compartimentul contabilitate, inspector Dorobanţu Gilica, până la data  convocării şedinţei ce
va avea pe ordinea de zi adoptarea bugetului local pe anul 2018.

Vă mulţumim.

Data:   29.12.2017

Primar,
                                                          Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 4357 din 29.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea

 Bugetului local  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

În conformitate cu:  
- prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51, art. 19 alin.

(1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările  şi completările ulterioare;

Examinând:

- raportul  comun  nr.  4356 din 29.12.2017  al compartimentelor  contabilitate şi
achiziţii publice;

Ţinând  seama  de  priorităţile  comunităţii  locale,  consider  necesar  şi  oportun
adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

 Primar,
ION MIHAI



                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr. 4356 din 29.12.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru  aprobarea
 Bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

Având in vedere:  
- prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51, art.

19 alin. (1)  lit. a), art.26 şi  art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
                     

Au fost întocmite anexele la proiectul de hotărâre pornindu-se de la proiectele ce
se  află  în  derulare,  de  la  ceea  ce  se  doreşte  a  se  realiza  în  cursul  anului  2018,  conform
Strategiei  de  dezvoltare  locală,  conform  priorităţilor  comunităţii  locale  şi  bineînţeles
urmărindu-se   necesarul  de  cheltuieli  pentru funcţionarea instituţiei  dar  şi  echilibrul   între
venituri şi cheltuieli.

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

      Inspector contabilitate,                          Inspector achiziţii publice,            
Dorobanţu Gilica                                           Cîrstea Daniela-Mihaela



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

                      Nr.    4359 din 29.12.2017 

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea 
 Bugetului local  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

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

Având în vedere :
– prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51,

art. 19 alin. (1)  lit.  a), art.26 şi   art. 39 alin. (6) din  Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4357 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4356 din 29.12.2017  al compartimentelor  contabilitate şi

achiziţii publice;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)
lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea  administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea  pentru
aprobarea    Bugetului  local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul
2018, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



                                       JUDETUL IALOMITA
          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                 Comisia   juridică şi de disciplină,

                            Nr.   4358 din 29.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea
 Bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere :

– prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51,
art. 19 alin. (1)  lit.  a), art.26 şi   art. 39 alin. (6) din  Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;
                           - prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4357 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4356 din 29.12.2017  al compartimentelor  contabilitate şi

achiziţii publice;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)
lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea  administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea pentru
aprobarea    Bugetului  local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul
2018,  conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



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

                     Nr.   4360 din 29.12.2017 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

 Bugetului local  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

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

Având în vedere :
– prevederile art. 1  alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1) pct. 26, 50 şi 51,

art. 19 alin. (1)  lit.  a), art.26 şi   art. 39 alin. (6) din  Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;
                           - prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4357 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4356 din 29.12.2017  al compartimentelor  contabilitate şi

achiziţii publice;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)
lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea  administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea  pentru
aprobarea    Bugetului  local  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul
2018, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

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

                                      

                         



                              ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA        

HOTĂRÂRE
privind aprobarea   Strategiei anuale de achiziţii publice

 a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:  

-prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;

-prevederile art 11- art. 13  şi art.126- art. 141 din H.G.   nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

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

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4363 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4367 din 29.12.2017;
-  raportul   comun  nr.   4362 din 29.12.2017 al  compartimentelor   contabilitate  şi  achiziţii

publice;
- raportul  nr. 4364 din 29.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  4365 din  29.12.2017  al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-  raportul  nr.   4366  din  29.12.2017 al  comisiei   pentru  activităţi  social-culturale,  culte,

învăţămant, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  - Se aprobă  Strategia anuală de achiziţii publice  a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,
pe anul 2018,  conform anexei,  ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.2   -  Se  împuterniceşte  primarul  comunei  Gheorghe  Doja  să  constituie  comisia  de  evaluare  a
ofertelor pentru fiecare achiziţie publică.

Art.3 –  Prezenta  hotărâre  va  fi  transmisă  pe  site-ul  www.mai.gov.ro şi  afişată  pe site-ul
www.gheorghedojail.ro    de către primar  şi  compartimentul  contabilitate  şi  va  fi  adusă la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul Consiliului Local Gheorghe Doja precum şi  comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa.

Art.4 – (1) Primarul comunei şi compartimentele contabilitate şi achiziţii publice  din cadrul aparatului
de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

          Preşedinte,                                                                      Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                                                  Secretar,
                                                                                                                                     Praf Monica

            Nr. 4
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018

http://www.gheorghedojail.ro/


                                                          Anexă la HCL nr. 4  din 31.01.2018
                                                                      

                                             Strategia anuală de achiziţii pe anul 2018
                                       a Comunei Gheorghe Doja judeţul Ialomiţa

            1. Noţiuni introductive
            Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG nr. 395/2016 – publicată în
Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind
achiziţiile publice, COMUNA GHEORGHE DOJA a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea
informaţiilor  următoarelor elemente estimative:
           a)  necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă  având la bază referatele de necesitate
întocmite de fiecare compartiment din cadrul autorităţii contractante pentru anul 2018, ca fiind necesar a fi
satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie;
             b)  valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi;
            c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces
care să asigure beneficiile anticipate;
            d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi care pot fi alocate derulării proceselor de
achiziţii publice.
           Responsabilul  cu  achiziţiile  publice  a  transmis  un  formular  de  ”referat  de  necesitate”  către  toţi
funcţionarii, prin care sunt rugaţi să le completeze  cu toate necesităţile identificate a fi achiziţionate în anul
2018.  În  urma  transmiterii  referatelor  şi  analizării  acestora  s-a  elaborat  Proiectul  Programului  anual  al
achiziţiilor publice pe anul 2018, respectiv preconizăm să implementăm şi să identificăm surse de finanţare
nerambursabilă pentru 3 proiecte (Îmbunătăţirea calităţii apei, Extindere sistem de canalizare şi tratare ape
uzate menajere, Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Gheorghe Doja).Menţionăm că cele 3
proiecte sus menţionate au fost transmise către MDRAP, în cursul anului 2018 urmând să încheiem contractele
de finanţare în cadrul PNDL 2017-2020. Pentru aceste proiecte elaborarea programului achiziţiilor publice se
va face distinct pentru fiecare proiect în parte.
            Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul COMUNEI GHEORGHE DOJA reprezintă
totalitatea  proceselor  de  achiziţie  publică  planificate  a  fi  lansate  de  instituţie  în  calitate  de  autoritate
contractantă pe parcursul unui an bugetar.
             Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul trimestru al
anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta şi se aprobă de
către conducătorul autorităţii contractante.
            Strategia  anuală  de  achiziţie  publică  la  nivelul  Comunei  Gheorghe  Doja,  se  poate  modifica  sau
completa ulterior, modificări/ completări care se aprobă conform Legii achiziţiilor publice 98/2016 şi HG
395/2016. Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea
surselor de finanţare.
                În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei Gheorghe Doja, se va elabora
Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea
portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare
derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia instituţiei.

2. Etapele procesului de achiziţie publică
            2.1  Atribuirea  unui  contract  de  achiziţii  publică/acord  -  cadru  este  rezultatul  unui  proces  ce  se
derulează în mai multe etape.
            2.2  Comuna Gheorghe Doja are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de



achiziţie publică trei etape distincte:
a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei;
b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului - cadru;
c) etapa  postatribuire  contract/acord  -  cadru,  respectiv  executarea  şi  monitorizarea  implementării

contractului/ acordului - cadru.
             2.3   Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică
            -  se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate ;
            - se încheie cu aprobarea de către primarul Comunei Gheorghe Doja a documentaţiei de atribuire,
inclusiv a documentelor - suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.
            2.4 Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai
mare decât pragurile valorice stabilite la art.  7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice,
iniţiată de Comuna Gheorghe Doja şi este obiect de evaluare a  ANAP, în condiţiile stabilite la art. 23 din HG
nr.. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului -cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
            Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a
achiziţiei în legătură cu:

a)  relaţia  dintre  obiectul,  constrângerile  asociate  şi  complexitatea  contractului,  pe  de  o  parte,  şi
resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele procesului de
achiziţie publică, pe de altă parte;

b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului
publică asociate, dacă este cazul;

c)        tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;
d)        mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acesuia,  măsuri de

gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor
contractuale;

e)         justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului - cadru, precum şi
orice  alte  elemente  legate  de  obţinerea  de  beneficii  pentru  autoritatea  contractantă  şi/sau  îndeplinirea
obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă;

f)        justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. (2) - (5)
din Legea nr. 98/2016 şi, după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza
împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de
atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;

g)        obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie
contractul/acordul - cadru respectiv, dacă este cazul;

h)       orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.
2.5. Etapa  de  organizare  a  procedurii  şi  atribuire  a  contractului/acordului  -  cadru  începe  prin

transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de
achiziţie publică/acordului - cadru.
           Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Comuna Gheorghe Doja va realiza un
proces  de  achiziţie  publică  prin  utilizarea  uneia  dintre  următoarele  abordări,  respectiv  cu  resursele
profesionale  proprii,  resurse necesare  celor  trei  etape  mai  sus  identificate  existente  la  nivel  de  autoritate
contractantă.Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice, prin
excepţie de la regula de mai sus, Comuna Gheorghe Doja, va recurge la ajutorul unui prestator de servicii de
consultare  în  achiziţii  publice  sau  cooptare  de  experţi,  în  special  pentru  procedurile  simplificate  şi  alte
proceduri de atribuire, care depăşesc cunoştinţele responsabilului de achiziţii  publice.
            

3 Programul anual al achiziţiilor publice
       3.1 Programul  anual  al  achiziţiilor  publice  pe  anul  2018  la  nivelul  Comunei  Gheorghe  Doja  se
elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele  instituţiei şi cuprinde totalitatea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor - cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie



în decursul anului 2018.
            3.2  La elaborarea  programul anual al achiziţiilor publice,Comuna Gheorghe Doja are obligaţia de a
ţine cont de:

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;
b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);
c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.

            3.3 După  aprobarea  bugetului  propriu,  Comuna  Gheorghe  Doja  are  obligaţia  de  a-şi  actualiza
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.
            3.4  Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 al Comunei Gheorghe Doja, este prevăzut
în Anexa nr. 1 la prezenta Strategie şi  cuprinde cel puţin informaţii referitoare la:
            a)         obiectul contractului de achiziţie publică/acordului - cadru;
            b)         codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
            c)         valoarea estimată a contractului/acordului - cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării
unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;

a) sursa de finanţare;
b) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;
c) data estimată pentru iniţierea procedurii;
d) data estimată pentru atribuirea contractului;
e) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

            3.5  După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, Comuna Gheorghe Doja prin grija
compartimentului intern de achiziţii publice va publica Programul anual al achiziţiilor publice  pe anul 2018. 
            De asemenea se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul anual al
achiziţiilor  publice pentru anul  2018 al  Comunei  Gheorghe Doja,  precum şi a  oricăror  modificări  asupra
acestuia,  extrase  care  se  referă  la  contractele/acordurile-cadru  de  produse  şi/sau  servicii  a  căror  valoare
estimată  este  mai  mare  sau  egală  cu  pragurile  prevăzute  la  art.7  alin.(1)  din  Legea  nr.98/2016  privind
achiziţiile publice, contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu
pragurile prevăzute la art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Publicarea se va realiza
în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificărilor.
             Programul anual al achiziţiilor publice al Comunei Gheorghe Doja se va publica de asemenea, pe
pagina de internet a instituţiei www.gheorghedojail.ro.
             Având în vedere dispoziţiile art.4 din HG nr. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din
06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea
contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform
căruia  „prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  pentru  Achiziţii  Publice  (ANAP)  se  pot  pune  la
dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se
utilizează  pentru  planificarea  portofoliului  de  achiziţii  la  nivelul  autorităţii  contractante,  fundamentarea
deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru
prevenirea/diminuarea  riscurilor  în  achiziţii  publice”,  Comuna  Gheorghe  Doja  va  proceda  la  revizuirea
Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 în vederea punerii de acord cu actele normative ce
se vor elabora/aproba în legătură cu prezenta strategie, în termen de cel puţin 15 zile de la data intrării lor în
vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele normative ce se vor elabora/ aproba.
 
             4. Excepţii
            4.1 Prin excepţie de la art.12 alin 1 din HG nr.. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din
06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a  prevederilor  referitoare la  atribuirea
contractului de achiziţie publică/ acordului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în cazul în
care  Comuna  Gheorghe  Doja  va  implementa  în  cursul  anului  2018  proiecte  finanţate  din  fonduri
nerambursabile  şi/sau  proiecte  de  cercetare-  dezvoltare,  are  obligaţia  de  a  elabora  distinct  pentru  fiecare
proiect în parte un program al achiziţiilor publice, a procedurilor interne.
              4.2 Având în vedere dispoziţiile art.2 alin.2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice precum
şi ale art.1 din HG nr. 395/2016-  publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/



acordului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu referire la exceptările de la legislaţia
achiziţiilor  publice,  Comuna  Gheorghe  Doja  va  proceda  la  achiziţia  de  produse,  servicii  şi/sau  lucrări
exceptate,  pe  baza  propriilor  proceduri  interne  de  atribuire  cu  respectarea  principiilor  care  stau  la  baza
atribuirii contractelor de achiziţie publică respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă,
transparenţa, proporţionalitatea, asumarea răspunderii.
             4.3.  În derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii precum şi a tuturor
procedurilor de achiziţie, Comuna Gheorghe Doja este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului
de  achiziţie  publică/acordului-cadru,  inclusiv  achiziţia  directă,  cu  respectarea  tuturor  dispoziţiilor  legale
aplicabile. Comuna Gheorghe Doja va derula procedurile de achiziţie prin sistemul electronic al achiziţiilor
publice SEAP. Utilizarea altor mijloace(offline) se va putea realiza numai în condiţiile legii şi numai pentru
situaţii expres reglemantate prin lege,achiziţiile directe se vor derula offline doar în cazuri temeinic justificate.

             5. Prevederi finale şi tranzitorii 
            5.1 Comuna  Gheorghe  Doja  prin  compartimentul  intern  specializat  în  domeniul  achiziţiilor,  cu
coordonarea primarului, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, 
 precum  şi  a  tuturor  achiziţiilor  de  produse,  servicii  şi  lucrări  derulate  prin  proceduri  de  achiziţie
publică,conform Anexei nr. 2, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice.
             5.2   Având în vedere dispoziţiile art.4 din HG nr. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din
06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea
contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform
căruia  „prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  pentru  Achiziţii  Publice  (ANAP)  se  pot  pune  la
dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se
utilizează  pentru  planificarea  portofoliului  de  achiziţii  la  nivelul  autorităţii  contractante,  fundamentarea
deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru
prevenirea  /  diminuarea  riscurilor  în  achiziţii  publice”,  Comuna Gheorghe Doja va  proceda la  revizuirea
prezentei Strategii, în vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătură cu
prezenta strategie, în termen de cel puţin 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în
mod expres în actele normative ce se vor elabora/ aproba.
             5.3  În derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii precum şi a tuturor
procedurilor de achiziţie Comuna Gheorghe Doja este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de
achiziţie  publică/acordului-cadru,  inclusiv  achiziţia  directă,  cu  respectarea  tuturor  dispoziţiilor  legale
aplicabile.
            Prezenta Strategie anuală de achiziţii se va aproba de catre primarul comunei şi se va publica pe pagina
de internet www.gheorghedojail.ro.
 
 
 
                          Preşedinte,                                                                      Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                                                  Secretar,
                                                                                                                                     Praf Monica
 
 
 

 
                                                                                          Întocmit

                            Inspector,
                                                                           Cîrstea Daniela Mihaela  



              ROMÂNIA                                                           Anexă la pr.HCL nr.55  din 29.12.2017
          JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                  Avizat
   COMUNA GHEORGHE DOJA                                                           Primar,
      Nr. 4309  din   27.12.2017                                                                                         ION MIHAI
 

                                         Strategia anuală de achiziţii pe anul 2018
                                       a Comunei Gheorghe Doja judeţul Ialomiţa
 

            1. Noţiuni introductive
            Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG nr. 395/2016 – publicată în
Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind
achiziţiile publice, COMUNA GHEORGHE DOJA a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea
informaţiilor  următoarelor elemente estimative:
           a)  necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă  având la bază referatele de necesitate
întocmite de fiecare compartiment din cadrul autorităţii contractante pentru anul 2018, ca fiind necesar a fi
satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie;
             b)  valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi;
            c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces
care să asigure beneficiile anticipate;
            d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi care pot fi alocate derulării proceselor de
achiziţii publice.
           Responsabilul  cu  achiziţiile  publice  a  transmis  un  formular  de  ”referat  de  necesitate”  către  toţi
funcţionarii, prin care sunt rugaţi să le completeze  cu toate necesităţile identificate a fi achiziţionate în anul
2018.  În  urma  transmiterii  referatelor  şi  analizării  acestora  s-a  elaborat  Proiectul  Programului  anual  al
achiziţiilor publice pe anul 2018, respectiv preconizăm să implementăm şi să identificăm surse de finanţare
nerambursabilă pentru 3 proiecte (Îmbunătăţirea calităţii apei, Extindere sistem de canalizare şi tratare ape
uzate menajere, Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Gheorghe Doja).Menţionăm că cele 3
proiecte sus menţionate au fost transmise către MDRAP, în cursul anului 2018 urmând să încheiem contractele
de finanţare în cadrul PNDL 2017-2020. Pentru aceste proiecte elaborarea programului achiziţiilor publice se
va face distinct pentru fiecare proiect în parte.
            Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul COMUNEI GHEORGHE DOJA reprezintă
totalitatea  proceselor  de  achiziţie  publică  planificate  a  fi  lansate  de  instituţie  în  calitate  de  autoritate
contractantă pe parcursul unui an bugetar.
             Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul trimestru al
anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta şi se aprobă de
către conducătorul autorităţii contractante.
            Strategia  anuală  de  achiziţie  publică  la  nivelul  Comunei  Gheorghe  Doja,  se  poate  modifica  sau
completa ulterior, modificări/ completări care se aprobă conform Legii achiziţiilor publice 98/2016 şi HG
395/2016. Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea
surselor de finanţare.
                În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei Gheorghe Doja, se va elabora
Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea
portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare
derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia instituţiei.



2. Etapele procesului de achiziţie publică
            2.1  Atribuirea  unui  contract  de  achiziţii  publică/acord  -  cadru  este  rezultatul  unui  proces  ce  se
derulează în mai multe etape.
            2.2  Comuna Gheorghe Doja are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de
achiziţie publică trei etape distincte:

a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei;
b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului - cadru;
c) etapa  postatribuire  contract/acord  -  cadru,  respectiv  executarea  şi  monitorizarea  implementării

contractului/ acordului - cadru.
             2.3   Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică
            -  se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate ;
            - se încheie cu aprobarea de către primarul Comunei Gheorghe Doja a documentaţiei de atribuire,
inclusiv a documentelor - suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.
            2.4 Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai
mare decât pragurile valorice stabilite la art.  7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice,
iniţiată de Comuna Gheorghe Doja şi este obiect de evaluare a  ANAP, în condiţiile stabilite la art. 23 din HG
nr.. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului -cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
            Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a
achiziţiei în legătură cu:

a)  relaţia  dintre  obiectul,  constrângerile  asociate  şi  complexitatea  contractului,  pe  de  o  parte,  şi
resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele procesului de
achiziţie publică, pe de altă parte;

b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului
publică asociate, dacă este cazul;

c)        tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;
d)        mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acesuia,  măsuri de

gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor
contractuale;

e)         justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului - cadru, precum şi
orice  alte  elemente  legate  de  obţinerea  de  beneficii  pentru  autoritatea  contractantă  şi/sau  îndeplinirea
obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă;

f)        justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. (2) - (5)
din Legea nr. 98/2016 şi, după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza
împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de
atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;

g)        obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie
contractul/acordul - cadru respectiv, dacă este cazul;

h)       orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.
2.5. Etapa  de  organizare  a  procedurii  şi  atribuire  a  contractului/acordului  -  cadru  începe  prin

transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de
achiziţie publică/acordului - cadru.
           Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Comuna Gheorghe Doja va realiza un
proces  de  achiziţie  publică  prin  utilizarea  uneia  dintre  următoarele  abordări,  respectiv  cu  resursele
profesionale  proprii,  resurse necesare  celor  trei  etape  mai  sus  identificate  existente  la  nivel  de  autoritate
contractantă.Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice, prin
excepţie de la regula de mai sus, Comuna Gheorghe Doja, va recurge la ajutorul unui prestator de servicii de
consultare  în  achiziţii  publice  sau  cooptare  de  experţi,  în  special  pentru  procedurile  simplificate  şi  alte
proceduri de atribuire, care depăşesc cunoştinţele responsabilului de achiziţii  publice.
            



3 Programul anual al achiziţiilor publice
       3.1 Programul  anual  al  achiziţiilor  publice  pe  anul  2018  la  nivelul  Comunei  Gheorghe  Doja  se
elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele  instituţiei şi cuprinde totalitatea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor - cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie
în decursul anului 2018.
            3.2  La elaborarea  programul anual al achiziţiilor publice,Comuna Gheorghe Doja are obligaţia de a
ţine cont de:

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;
b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);
c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.

            3.3 După  aprobarea  bugetului  propriu,  Comuna  Gheorghe  Doja  are  obligaţia  de  a-şi  actualiza
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.
            3.4  Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 al Comunei Gheorghe Doja, este prevăzut
în Anexa nr. 1 la prezenta Strategie şi  cuprinde cel puţin informaţii referitoare la:
            a)         obiectul contractului de achiziţie publică/acordului - cadru;
            b)         codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
            c)         valoarea estimată a contractului/acordului - cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării
unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;

a) sursa de finanţare;
b) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;
c) data estimată pentru iniţierea procedurii;
d) data estimată pentru atribuirea contractului;
e) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

            3.5  După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, Comuna Gheorghe Doja prin grija
compartimentului intern de achiziţii publice va publica Programul anual al achiziţiilor publice  pe anul 2018. 
            De asemenea se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul anual al
achiziţiilor  publice pentru anul  2018 al  Comunei  Gheorghe Doja,  precum şi a  oricăror  modificări  asupra
acestuia,  extrase  care  se  referă  la  contractele/acordurile-cadru  de  produse  şi/sau  servicii  a  căror  valoare
estimată  este  mai  mare  sau  egală  cu  pragurile  prevăzute  la  art.7  alin.(1)  din  Legea  nr.98/2016  privind
achiziţiile publice, contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu
pragurile prevăzute la art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Publicarea se va realiza
în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificărilor.
             Programul anual al achiziţiilor publice al Comunei Gheorghe Doja se va publica de asemenea, pe
pagina de internet a instituţiei www.gheorghedojail.ro.
             Având în vedere dispoziţiile art.4 din HG nr. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din
06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea
contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform
căruia  „prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  pentru  Achiziţii  Publice  (ANAP)  se  pot  pune  la
dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se
utilizează  pentru  planificarea  portofoliului  de  achiziţii  la  nivelul  autorităţii  contractante,  fundamentarea
deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru
prevenirea/diminuarea  riscurilor  în  achiziţii  publice”,  Comuna  Gheorghe  Doja  va  proceda  la  revizuirea
Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 în vederea punerii de acord cu actele normative ce
se vor elabora/aproba în legătură cu prezenta strategie, în termen de cel puţin 15 zile de la data intrării lor în
vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele normative ce se vor elabora/ aproba.
 
             4. Excepţii
            4.1 Prin excepţie de la art.12 alin 1 din HG nr.. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din
06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a  prevederilor  referitoare la  atribuirea
contractului de achiziţie publică/ acordului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în cazul în
care  Comuna  Gheorghe  Doja  va  implementa  în  cursul  anului  2018  proiecte  finanţate  din  fonduri
nerambursabile  şi/sau  proiecte  de  cercetare-  dezvoltare,  are  obligaţia  de  a  elabora  distinct  pentru  fiecare



proiect în parte un program al achiziţiilor publice, a procedurilor interne.
              4.2 Având în vedere dispoziţiile art.2 alin.2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice precum
şi ale art.1 din HG nr. 395/2016-  publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/
acordului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu referire la exceptările de la legislaţia
achiziţiilor  publice,  Comuna  Gheorghe  Doja  va  proceda  la  achiziţia  de  produse,  servicii  şi/sau  lucrări
exceptate,  pe  baza  propriilor  proceduri  interne  de  atribuire  cu  respectarea  principiilor  care  stau  la  baza
atribuirii contractelor de achiziţie publică respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă,
transparenţa, proporţionalitatea, asumarea răspunderii.
             4.3.  În derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii precum şi a tuturor
procedurilor de achiziţie, Comuna Gheorghe Doja este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului
de  achiziţie  publică/acordului-cadru,  inclusiv  achiziţia  directă,  cu  respectarea  tuturor  dispoziţiilor  legale
aplicabile. Comuna Gheorghe Doja va derula procedurile de achiziţie prin sistemul electronic al achiziţiilor
publice SEAP. Utilizarea altor mijloace(offline) se va putea realiza numai în condiţiile legii şi numai pentru
situaţii expres reglemantate prin lege,achiziţiile directe se vor derula offline doar în cazuri temeinic justificate.

             5. Prevederi finale şi tranzitorii 
            5.1 Comuna  Gheorghe  Doja  prin  compartimentul  intern  specializat  în  domeniul  achiziţiilor,  cu
coordonarea primarului, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, 
 precum  şi  a  tuturor  achiziţiilor  de  produse,  servicii  şi  lucrări  derulate  prin  proceduri  de  achiziţie
publică,conform Anexei nr. 2, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice.
             5.2   Având în vedere dispoziţiile art.4 din HG nr. 395/2016- publicată în Monitorul oficial nr. 423 din
06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea
contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform
căruia  „prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  pentru  Achiziţii  Publice  (ANAP)  se  pot  pune  la
dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se
utilizează  pentru  planificarea  portofoliului  de  achiziţii  la  nivelul  autorităţii  contractante,  fundamentarea
deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru
prevenirea  /  diminuarea  riscurilor  în  achiziţii  publice”,  Comuna Gheorghe Doja va  proceda la  revizuirea
prezentei Strategii, în vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătură cu
prezenta strategie, în termen de cel puţin 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în
mod expres în actele normative ce se vor elabora/ aproba.
             5.3  În derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii precum şi a tuturor
procedurilor de achiziţie Comuna Gheorghe Doja este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de
achiziţie  publică/acordului-cadru,  inclusiv  achiziţia  directă,  cu  respectarea  tuturor  dispoziţiilor  legale
aplicabile.
            Prezenta Strategie anuală de achiziţii se va aproba de catre primarul comunei şi se va publica pe pagina
de internet www.gheorghedojail.ro.
 
 
 
              Primar,                                                                                    Avizat  pentru legalitate
            Ion Mihai                                                                                                  Secretar,
                                                                                                                          Praf Monica
 
 
 
 
 
                                                                                Întocmit

                    Inspector,
                                                                Cîrstea Daniela Mihaela



                JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.     4367 din 29.12.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,  29.12.2017

Subsemnaţii: Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi    Cîrstea
Daniela-Mihaela,  inspector  -  compartiment  achiziţii  publice,  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, astăzi,  data de 29.12.2017,  am procedat la
afişarea  la  sediul  Consiliului  Local  al   comunei  Gheorghe Doja,  a  anunţului   referitor  la
elaborarea proiectului   privind  aprobarea    Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018. 

Pentru care am încheiat prezentul.

   

      Primar,          
                     ION MIHAI                                                                          Inspector,

                                                                                                        Cîrstea Daniela-Mihaela    

   



                 ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA
  Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
                      Tel. Fax: 0243 262502
    e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
                   

ANUNŢ PUBLIC

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, supune dezbaterii publice Proiectul
privind aprobarea   Strategiei anuale de achiziţie publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, pe anul 2018, conform anexei, pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având  în  vedere  că  proiectul  de  hotărâre  privind   aprobarea    Strategiei  anuale  de
achiziţii publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018,  face parte din
categoria actelor  cu caracter  normativ care se  supun dezbaterii  publice în conformitate cu
prevederile  Legii  nr.  52/2003 privind transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  vă
invităm să faceţi propuneri referitoare la proiectul  în cauză, la sediul Consiliului Local, de
luni până vineri,  între orele 8,00- 16,00, la compartimentul achiziţii publice, inspector Cîrstea
Daniela-Mihaela, până la data  convocării şedinţei ce va avea pe ordinea de zi   aprobarea
Strategiei anuale de achiziţii  publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul
2018.

Vă mulţumim.

Data: 29.12.2017

Primar,
                                                          Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.   4363 din 29.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea

   Strategiei anuale de achiziţii publice 
a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

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

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

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

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

Examinând:

- raportul  comun  nr.  4362 din 29.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi
achiziţii publice;

Ţinând  seama  de  priorităţile  comunităţii  locale,  consider  necesar  şi  oportun
adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.  4362 din 29.12.2017

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru  aprobarea
  Strategiei anuale de achiziţii publice 

a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

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

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

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

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

A fost întocmită anexa la proiectul de hotărâre pornindu-se de la proiectele ce se
află în derulare, de la ceea ce se doreşte a se realiza în cursul anului 2018, conform Strategiei
de  dezvoltare  locală,  conform priorităţilor  comunităţii  locale  şi  bineînţeles   urmărindu-se
necesarul  de  cheltuieli  pentru  funcţionarea  instituţiei  dar  şi  echilibrul   între  venituri  şi
cheltuieli.

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

      Inspector contabilitate,                          Inspector achiziţii publice,           
Dorobanţu Gilica                                           Cîrstea Daniela-Mihaela



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

                      Nr.    4365 din 29.12.2017 

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea 
  Strategiei anuale de achiziţii publice 

a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

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

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

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

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

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

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  4363  din  29.12.2017   întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4362 din 29.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii

publice;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)

lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea  pentru
aprobarea     Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,
pe anul 2018,  conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



                                       JUDETUL IALOMITA
          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                 Comisia   juridică şi de disciplină,

                            Nr.    4364 din 29.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea
  Strategiei anuale de achiziţii publice 

a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

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

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

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

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

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  4363  din  29.12.2017   întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4362 din 29.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii

publice;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)
lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea pentru
aprobarea     Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,
pe anul 2018,  conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



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

                     Nr.     4366 din 29.12.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

 Strategiei anuale de achiziţii publice 
a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2018

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

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

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

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

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

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  4363  din  29.12.2017   întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr.  4362 din 29.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii

publice;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2)

lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte hotărârea  pentru
aprobarea    Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,
pe anul 2018, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



Anexă la Strategia anuală a achizițiilor publice
PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2018

Nr
crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 
publică/acordului cadru

CPV Valoarea 
estimată a 
contractului 
de achiziție 
publică fără 
TVA(lei)

S
u
rs
a 
d
e 
fi
n
a
nț
ar
e

Procedura 
stabilită/instrument
e specifice pentru 
derularea 
procesului de 
achiziție

Data 
estimată 
pentru 
inițierea 
procedurii

Data estimată 
pentru atribuirea 
contractului de 
achiziție

Modalitatea 
de derulare a 
procedurii de 
atribuire 
online/offline

Persoana 
responsabilă 
pentru atribuire 
contract

1 Achiziție lemne foc 03413000-8 11600 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 04/01/18 08/15/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

2 Achiziție iluminat public 09310000-5 71400 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă online CîrsteaDaniela 
Mihaela

3 Achiziție servicii telefonie 64211000-8 22500 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă online CîrsteaDaniela 
Mihaela

4 Rechizite accesorii de birou, markere, stilou, 
radiere, agrafe de birou, capsatoare, 
perforatoare, dosare PVC, folii plastic, CD-
uri, coli xerox, cartușe imprimantă

30192121-5
30192100-2
30197220-4
30197330-8
22852000-7
30237320-8
30234300-1

6400 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 12/25/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

5 Achiziție materiale reparații curente 44420000-0 19000 B Încredințare directă 02/20/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 



u
g
et
lo
c
al

Mihaela

6 Achiziție materiale protecție civilă 35113400-3 5000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 09/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

7 Achiziție materiale curățenie 39831240-0
42161000-5

5500 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

8 Achiziție de alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare

31681410-0 126800 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

9 Achiziție servicii de asigurări clădiri + 
persoane

66510000-8 9100 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

10 Achiziție carburanți + piese de schimb 
autoturism primărie

09132000-3
09134200-9
09134100-8

7500 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

11 Achiziție materiale protecția muncii 35800000-2 11000 B
u

Încredințare directă 03/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela



g
et
lo
c
al

12 Servicii de cadastru 79100000-5 15000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 04/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

13 Cursuri perfecționare 74543000-7 10000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 04/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

14 Achiziție obiecte inventar 39221110-1
34928480-6

6000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 04/01/18 12/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

15 Servicii de proiectare tehnică 71322500-1 60500 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

16 Ziua comunei(organizare evenimente 
culturale)

79952100-3 10000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 08/01/18 11/30/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

17 Lucrări de amenajare grup sanitar primărie 45262600-7 40000 B
u
g

Încredințare directă 04/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela



et
lo
c
al

18 Pietruire străzi 45233142-6 81000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 05/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

19 Modernizare iluminat public stradal comuna 
Gheorghe Doja, județul Ialomița

34993000-4 95000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

20 Amenajare intrare parc 44423200-3
45340000-2

20000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 05/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

21 Alee pietonală( pavele) Cămin Cultural 45000000-7
45233161-5

10000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 05/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

22 Împrejmuire Școala Gimnazială 45340000-2 40000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 04/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

23 Extindere rețea alimentare apă 71322200-3 20000 B
u
g
et

Încredințare directă 04/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela



lo
c
al

24 Lucrări de întreținere pe timp de 
iarnă(deszăpezire)

452331411-9 5000 B
u
g
et
lo
c
al

Încredințare directă 03/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE

Nr
crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 
publică/acordului cadru

CPV Valoarea 
estimată a 
contractului
de achiziție 
publică fără
TVA(lei)

Sursa de 
finanțare

Procedura 
stabilită/instrumente
specifice pentru 
derularea procesului
de achiziție

Data 
estimată 
pentru 
inițierea 
procedurii

Data 
estimată 
pentru 
atribuirea 
contractului
de achiziție

Modalitatea 
de derulare a 
procedurii de 
atribuire 
online/offline

Persoana 
responsabilă 
pentru atribuire 
contract

1 Sistem de canalizare și tratare ape uzate 
menajere(diriginte șantier,ISC,lucrare)

45000000-7 3000 Buget 
local

Încredințare directă 05/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

2 Alimentare din Trafo, energie electrică Cămin 
Cultural

31532800-2
31531000-7

23000 Buget 
local

Încredințare directă 03/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

3 Împrejmuire Cămin Cultural 45340000-2 6700 Buget 
local

Încredințare directă 03/01/18 11/01/18 online CîrsteaDaniela 
Mihaela

ANEXĂ PRIVIND ACHIȚIILE DIRECTE

Nr
crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului 
cadru

CPV Valoar
ea 
estima
tă a 
contra
ctului 
de 
achiziț
ie 
public
ă fără 
TVA(l
ei)

Sursa de
finanțare

Data estimată 
pentru inițierea 
procedurii

Data estimată pentru atribuirea 
contractului de achiziție

1 Achiziție lemne foc 03413000-8 11600 Buget local 04/01/18 08/15/18



2 Achiziție iluminat public 09310000-5 71400 Buget local

3 Achiziție servicii telefonie 64211000-8 22500 Buget local

4 Rechizite accesorii de birou, markere, stilou, radiere, agrafe de
birou, capsatoare, perforatoare, dosare PVC, folii plastic, CD-
uri, coli xerox, cartușe imprimantă

30192121-5
30192100-2
30197220-4
30197330-8
22852000-7
30237320-8
30234300-1

6400 Buget local 03/01/18 12/25/18

5 Achiziție materiale reparații curente 44420000-0 19000 Buget local 02/20/18 11/01/18

6 Achiziție materiale protecție civilă 35113400-3 5000 Buget local 03/01/18 09/01/18

7 Achiziție materiale curățenie 39831240-0
42161000-5

5500 Buget local 03/01/18 12/01/18

8 Achiziție de alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare

31681410-0 12680
0

Buget local 03/01/18 12/01/18

9 Achiziție servicii de asigurări clădiri + persoane 66510000-8 9100 Buget local 03/01/18 12/01/18

10 Achiziție carburanți + piese de schimb autoturism primărie 09132000-3
09134200-9
09134100-8

7500 Buget local 03/01/18 12/01/18

11 Achiziție materiale protecția muncii 35800000-2 11000 Buget local 03/01/18 12/01/18

12 Servicii de cadastru 79100000-5 15000 Buget local 04/01/18 12/01/18

13 Cursuri perfecționare 74543000-7 10000 Buget local 04/01/18 12/01/18

14 Achiziție obiecte inventar 39221110-1
34928480-6

6000 Buget local 04/01/18 12/01/18

15 Servicii de proiectare tehnică 71322500-1 60500 Buget local 03/01/18 11/01/18

16 Ziua comunei (organizare evenimente culturale) 79952100-3 10000 Buget local 08/01/18 11/30/18

17 Lucrări de amenajare grup sanitar primărie 45262600-7 40000 Buget local 04/01/18 11/01/18

18 Pietruire străzi 45233142-6 81000 Buget local 05/01/18 11/01/18

19 Modernizare iluminat public stradal comuna Gheorghe Doja, 
județul Ialomița

34993000-4 95000 Buget local 03/01/18 11/01/18

20 Amenajare intrare parc 44423200-3
45340000-2

20000 Buget local 05/01/18 11/01/18

21 Alee pietonală( pavele) Cămin Cultural 45000000-7
45233161-5

10000 Buget local 05/01/18 11/01/18



22 Împrejmuire Școala Gimnazială 45340000-2 40000 Buget local 04/01/18 11/01/18

23 Extindere rețea alimentare apă 71322200-3 20000 Buget local 04/01/18 11/01/18

24 Lucrări de întreținere pe timp de iarnă(deszăpezire) 452331411-9 5000 Buget local 03/01/18 11/01/18

         Președinte, Contrasemnează pentru legalitate
Rotaru Vasile Marian                                                                                                                                Secretar,

                                                                                       Praf Monica

Întocmit
Inspector,

Cîrstea Daniela Mihaela



                                ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                      

H O T Ă R Â R E
privind  organizarea reţelei şcolare 

 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2018- 2019

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
-  prevederile art. 19 alin. 1-4 şi  art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei  naţionale, cu modificările şi

completările ulterioare,
- avizul conform nr.  15826 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  15827 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
-   expunerea  de  motive  prezentată  de către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de iniţiator,

înregistrată sub nr. nr. 201 din 19.01.2018 ;
   -  raportul  nr.  200 din 19.01.2018 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 202 din 19.01.2018  al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr.  203 din 19.01.2018   al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

În temeiul  prevederilor  art.  23,  art.36 alin.  2,  lit.  a)  coroborat  cu   alin.  (3) lit.  b),   alin.  2 lit.  d)
coroborat cu  alin. 6, lit. a), pct. 1,  art. 45  alin. 1  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1  – Pentru anul şcolar 2018 – 2019  se aprobă  organizarea reţelei  şcolare,  la nivelul comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:
 UNITATE ŞCOLARĂ CU PERSONALITATE

JURIDICĂ
 (denumire/localitate/strada/număr/e-mail/niveluri de

învăţământ şcolarizate/nr. schimburi/zi)

Unitatea şcolară care va funcţiona ca structură
(arondată) a şcolii cu personalitate juridică

 (denumire/localitate/strada/număr/e-mail/niveluri de
învăţământ şcolarizate/nr. schimburi/zi)

 ŞCOALA   GIMNAZIALĂ
 GHEORGHE DOJA 

 (Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, strada
Bisericii, nr. 29, e-mail: sc_gh_doja@yahoo.com  ,

niveluri de   învăţământ:  P  reşcolar, Primar, Gimnazial)

-

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 si completările ulterioare.

(2) Primarul comunei Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.
   Art.  3 -   Prezenta va fi comunicată  Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa,  Instituţiei Prefectului –
judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă  la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la
sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja  şi pe site-ul  www.gheorghe dojail.ro.  de către  secretarul  comunei
Gheorghe Doja.

 
                            Preşedinte,                                                                      Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                                                  Secretar,
                                                                                                                                     Praf Monica

            Nr. 5
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018

mailto:sc_gh_doja@yahoo.com
http://www.sloboziail.ro/


                     ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.    201 din 19.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre  

privind  organizarea reţelei şcolare 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

pentru anul şcolar 2018- 2019
 

 

 Având în vedere:
-  prevederile  art.  19  alin.  1-4  şi   art.  61  alin.  2  din  Legea  nr.  1/2011  a  educaţiei   naţionale,  cu

modificările şi completările ulterioare,
- avizul conform nr.  15826 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  15827 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
Examinând:

   -  raportul  nr.  200 din 19.01.2018 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   

 Propun ca în temeiul prevederilor  art. 23, art.36 alin. 2, lit. a) coroborat cu  alin. (3) lit. b),  alin. 2 lit.
d) coroborat cu  alin. 6, lit. a), pct. 1,  art. 45  alin. 1  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia  publică  locală,  republicată,  cu modificările  si  completările  ulterioare, să se  adopte hotărârea
conform proiectului anexat.

 Primar,
ION MIHAI



                   ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
        Nr.   200 din 19.01.2018 

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea  iniţierii unui proiect de  hotărâre pentru 

organizarea reţelei şcolare 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

pentru anul şcolar 2018- 2019
 

   Având în vedere:
-  prevederile  art.  19  alin.  1-4  şi   art.  61  alin.  2  din  Legea  nr.  1/2011  a  educaţiei   naţionale,  cu

modificările şi completările ulterioare,
Examinând:
- avizul conform nr.  15826 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  15827 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;

Propun  iniţierea  unui   proiect  de  hotărâre  privind  organizarea  reţelei  şcolare   la  nivelul  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2018- 2019, astfel:

 UNITATE ŞCOLARĂ CU
PERSONALITATE JURIDICĂ

 (denumire/localitate/strada/număr/e-
mail/niveluri de învăţământ şcolarizate/nr.

schimburi/zi)

Unitatea şcolară care va funcţiona ca structură
(arondată) a şcolii cu personalitate juridică

 (denumire/localitate/strada/număr/e-
mail/niveluri de învăţământ şcolarizate/nr.

schimburi/zi)

 ŞCOALA   GIMNAZIALĂ
 GHEORGHE DOJA 

 (Comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
strada Bisericii, nr. 29, e-mail:

sc_gh_doja@yahoo.com  , niveluri de
învăţământ:  P  reşcolar, Primar, Gimnazial)

-

 Pentru care am încheiat prezentul.

                                                               Viceprimar,
       VLĂSCEANU PUIU

mailto:sc_gh_doja@yahoo.com


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

                       Nr.      202 din 19.01.2018

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind  organizarea reţelei şcolare 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

pentru anul şcolar 2018- 2019
 

Comisia juridică şi de disciplină,
  Având în vedere:
-  prevederile  art.  19  alin.  1-4  şi   art.  61  alin.  2  din  Legea  nr.  1/2011  a  educaţiei   naţionale,  cu

modificările şi completările ulterioare,
- avizul conform nr.  15826 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  15827 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;

Examinând:
-   expunerea  de  motive  prezentată  de către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de iniţiator,

înregistrată sub nr. nr. 201 din 19.01.2018 ;
   -  raportul  nr.  200 din 19.01.2018 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   

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

Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre  privind organizarea reţelei şcolare
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2018- 2019.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină



                                              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.  203 din 19.01.2018 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind  organizarea reţelei şcolare 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

pentru anul şcolar 2018- 2019
 

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

  Având în vedere:
-  prevederile  art.  19  alin.  1-4  şi   art.  61  alin.  2  din  Legea  nr.  1/2011  a  educaţiei   naţionale,  cu

modificările şi completările ulterioare,
- avizul conform nr.  15826 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
- avizul conform nr.  15827 din 15.12.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
Examinând:

-   expunerea  de  motive  prezentată  de către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de iniţiator,
înregistrată sub nr. nr. 201 din 19.01.2018 ;
   -  raportul  nr.  200 din 19.01.2018 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

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

Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre  privind organizarea reţelei şcolare
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2018- 2019.

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

                                   
H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
-  prevederile  art.107  alin.  (2)  litera  d)  din  H.G.  nr.  611  din  4  iunie  2008  pentru

aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu
modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr. 204 din 19.01.2018 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 205 din 19.01.2018 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul  nr.  206 din 19.01.2018 al  comisiei  pentru activităţi  social-culturale,  culte,

învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
- raportul nr. 207 din 19.01.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-

financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,   
În temeiul art.45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1 –  Propune  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  evaluarea
performanţelor   profesionale   individuale  ale  secretarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul
Ialomiţa, pe anul 2017, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei  Prefectului  – judeţul Ialomiţa,
primarului  şi secretarului comunei Gheorghe Doja.

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

               Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica

  Nr. 6
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018



                                      ROMÂNIA     
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                       COMUNA GHEORGHE DOJA

          Nr. 204 din 19.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea

aprobării propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Având în vedere:
-  prevederile  art.107  alin.  (2)  litera  d)  din  H.G.  nr.  611  din  4  iunie  2008  pentru

aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu
modificările  şi completările ulterioare,

- activitatea desfăşurată de doamna Praf Monica, secretar al comunei Gheorghe Doja, în
cursul anului 2017,

Propun Consiliului local al comunei Gheorghe Doja ca, în temeiul art.45 alin. (1) şi  art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, să adopte o hotărâre prin care să aprobe  propunerea de
evaluare a performanţelor  profesionale  individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, conform  proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,
Ion Mihai



                                                       ROMÂNIA     
                                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                     CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI GHEORGHE DOJA

Comisia juridică şi de disciplină,
                               Nr.   205 din 19.01.2018

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Având in vedere:
-  prevederile  art.107  alin.  (2)  litera  d)  din  H.G.  nr.  611  din  4  iunie  2008  pentru

aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu
modificările  şi completările ulterioare,

- activitatea desfăşurată de doamna Praf Monica, secretar al comunei Gheorghe Doja, în
anul 2017,

Examinând:
 expunerea  de  motive  nr.  204 din  19.01.2018 a  primarului  comunei  Gheorghe

Doja,

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de  hotărâre prin care să aprobe
propunerea de evaluare a performanţelor  profesionale  individuale ale secretarului comunei
Gheorghe Doja, pe anul 2017, inclusiv raportul de evaluare anexat.

Comisia juridică şi de disciplină,



                                                              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. 206 din 19.01.2018

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

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

Având in vedere:
-  prevederile  art.107  alin.  (2)  litera  d)  din  H.G.  nr.  611  din  4  iunie  2008  pentru

aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu
modificările  şi completările ulterioare,

- activitatea desfăşurată de doamna Praf Monica, secretar al comunei Gheorghe Doja, pe
anul 2017,

Examinând:
 expunerea  de  motive  nr.  204 din  19.01.2018 a  primarului  comunei  Gheorghe

Doja,

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de  hotărâre prin care să aprobe
propunerea de evaluare a performanţelor  profesionale  individuale ale secretarului comunei
Gheorghe Doja, pe anul 2016, inclusiv raportul de evaluare anexat.

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
                                          Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

                                     amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,   

                              Nr.   207 din 19.01.2018

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,   

Având in vedere:
-  prevederile  art.107  alin.  (2)  litera  d)  din  H.G.  nr.  611  din  4  iunie  2008  pentru

aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu
modificările  şi completările ulterioare,

- activitatea desfăşurată de doamna Praf Monica, secretar al comunei Gheorghe Doja, pe
anul 2017,

Examinând:
 expunerea  de  motive  nr.  204 din  19.01.2018 a  primarului  comunei  Gheorghe

Doja,

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de  hotărâre prin care să aprobe
propunerea de evaluare a performanţelor  profesionale  individuale ale secretarului comunei
Gheorghe Doja, pe anul 2017, inclusiv raportul de evaluare anexat.

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



ANEXĂ la   HCL nr. 6 din 31.01.2018
RAPORT DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului  public de conducere

Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: PRAF MONICA
Funcţia publică: secretar al comunei Gheorghe Doja
Data ultimei promovari: -
Studii: 
- Facultatea de Drept, specializarea “Drept”, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte Gh. Cristea Bucureşti;
- Program de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 1 an, I.N.A. Bucureşti;
- Master “ Managementul Afacerilor Publice”, Facultatea de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A. Bucureşti.
Numele şi prenumele evaluatorului: ION MIHAI
Funcţia: PRIMAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Perioada evaluată: 01.01.2017- 31.12.2017
Programe de formare la care funcţionarul public  evaluat a participat în perioada evaluată:  SALARIZARE ÎN INSTITUŢIILE 
PUBLICE

Nr.
crt.

Obiective în perioada evaluată %
din

timp

Indicatori de performanţă Realizat
(pondere)

%

Nota

1 Organizarea, îndrumarea, coordonarea şi 
verificarea  compartimentelor 
subordonate

10 Îmbunătăţirea organizării interne 100 5

2 Gestionarea procedurilor administrative 
privind relaţia dintre  consiliul local şi 
primar

15 Capacitate organizatorică 100 5

3 Primirea, distribuirea si urmărirea 
rezolvării corespondenţei în termen legal

10 Eliminarea cazurilor de 
neîntocmire si nesoluţionare  la 
termen a documentelor

100 5

4 Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii 
consiliului local

20 Informarea permanentă cu 
noutăţile din domeniul de 
activitate

100 5

5 Avizarea pentru legalitate  a proiectelor 
de hotărâre  şi a dispoziţiilor 

10 Inexistenţa cazurilor de atacare a  
hotărârilor şi dispoziţiilor la 
instanţa de contencios 
administrativ

100 5

6 Participarea la şedintele consiliului local 5 Comunicare şi disponibilitate 100 5
7 Organizarea arhivei şi a evidenţei 

statistice a hotărârilor consiliului local şi 
a dispoziţiilor primarului

5 Optimizarea activităţii 100 5

8 Asigurarea transparenţei şi comunicarea 
către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a documentelor  de 
interes public

5 Îmbunatatirea comunicării externe,
cu alte instituţii şi cu cetăţenii

100 5

9 Îndeplinirea atribuţiilor  încredinţate prin 
legi  speciale

10 Informare permanentă prin 
publicaţii şi acces la internet

100 5

10 Îndeplinirea atribuţiilor primite de la 
consiliul local sau de la primar

10 Promptitudine şi seriozitate în 
indeplinirea atribuţiilor

100 5

NOTA FINALĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR: 5
Nr.
crt.

Criteriile  de performanţă utilizate în evaluare Nota Comentarii

1 Capacitatea de a organiza 5 -
2 Capacitatea de a conduce 5 -
3 Capacitatea de coordonare 5 -
4 Capacitatea de control 5 -
5 Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate 5 -
6 Competenta decizionala 5 -
7 Capacitatea de a delega 5 -
8 Abilitati in gestionarea resurselor umane 5 -
9 Capacitatea de a dezvolta  abilitatile personalului 5 -
10 Abilitati de mediere si negociere 5 -
11 Obiectivitate in apreciere 5 -
12 Capacitate de implementare 5 -
13 Capacitatea de a rezolva eficient problemele 5 -
14 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor 5 -



15 Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite 5 -
16 Capacitatea de analiza si sinteza 5 -
17 Creativitate si spirit de initiativa 5 -
18 Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 5 -
19 Competenta in gestionarea resurselor alocate 5 -

NOTA PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ: 5
NOTA FINALĂ A EVALUĂRII: 5 CALIFICATIVUL EVALUĂRII:  F.B.
Rezultate  deosebite:
1. capacitatea de a desfăşura o activitate efectivă, serioasă şi constantă;
2. capacitatea de a lucra în echipă;
3. capacitatea de a încuraja dezvoltarea aptitudinilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu.
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1. creşterea volumului de muncă precum şi a răspunderii  secretarului, în contextul  permanentelor  transformări şi modificări
ale legislaţiei.

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
Nr.
crt.

Obiectivul % din
timp

Indicatori de performanţă Termen de realizare

1 Organizarea, îndrumarea, coordonarea 
şi verificarea  compartimentelor 
subordonate

10 Îmbunătăţirea organizării 
interne

Permanent

2 Gestionarea procedurilor administrative
privind relaţia dintre  consiliul local şi 
primar

10 Capacitate organizatorică Permanent

3 Primirea, distribuirea si urmărirea 
rezolvării corespondenţei în termen 
legal

10 Eliminarea cazurilor de 
neîntocmire şi nesoluţionare  
la termen a documentelor

Permanent

4 Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii 
consiliului local

15 Informarea permanentă cu 
noutăţile din domeniul de 
activitate

Permanent

5 Avizarea pentru legalitate  a proiectelor
de hotărâre  şi a dispoziţiilor 

10 Inexistenţa cazurilor de 
atacare a  hotărârilor şi 
dispoziţiilor la instanţa de 
contencios administrativ

Permanent

6 Participarea la şedintele consiliului 
local

5 Comunicare şi disponibilitate Permanent

7 Organizarea arhivei şi a evidenţei 
statistice a hotărârilor consiliului local 
şi a dispoziţiilor primarului

5 Optimizarea activităţii Permanent

8 Asigurarea transparenţei şi comunicarea
către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a documentelor  
de interes public

5 Imbunătăţirea comunicării 
externe, cu alte instituţii şi cu 
cetăţenii

Permanent

9 Îndeplinirea atribuţiilor  încredinţate 
prin legi  speciale

10 Informare permanentă prin 
publicaţii şi acces la internet

Permanent

10 Îndeplinirea atribuţiilor primite de la 
consiliul local sau de la primar

10 Promptitudine şi seriozitate în
îndeplinirea atribuţiilor

Permanent

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
1. Program de perfecţionare  în administraţia publică locală- legalitate 
Comentariile funcţionarului public evaluat:
Nu sunt comentarii.
Numele  şi prenumele funcţionarului public evaluat: Praf Monica
Funcţia: secretar al comunei Gheorghe Doja
Semnătura funcţionarului public evaluat:____________________
Data:19.01.2018
Numele şi prenumele evaluatorului: Ion Mihai
Funcţia: primar al comunei Gheorghe Doja
Semnătura evaluatorului:                        ____________________
Data: 19.01.2018     
           

               Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica



                  
JUDEŢUL IALOMIŢA                            Aprob,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                          PRIMAR                                         

          ION MIHAI
FIŞA POSTULUI Nr._________

Informaţii generale privind postul:                                          
1. Denumirea postului: Secretar al comunei GHEORGHE DOJA                      
2. Nivelul postului: post public de conducere                                
3. Scopul principal al postului : administratie publica locala.
 Conditii specifice pentru ocuparea postului:                                                                        
1. Studii de specialitate postuniversitare                                   
2. Perfecţionări:perfectionare continua in administratia publica locala      
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator   (necesitate şi nivel): nivel avansat                                      
4. Limbi străine: necesitate şi nivel   de   cunoaştere: "citit", "scris" şi "vorbit"-"nivel mediu"
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:abilitati manageriale          
6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii                                                    
7.  Competenţa  managerială  (cunoştinţe  de  management,   calităţi  şi  aptitudini  manageriale):  master  managementul
adm.inistratiei  publice locale 
Atribuţiile postului:                                                         
 1.Organizarea, indrumarea, coordonarea si verificarea  compartimentelor subordonate
  2.Gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre  consiliul local si primar
  3. Primirea, distribuirea si urmarirea rezolvarii corespondentei in termen legal
  4.Pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local
  5.Avizarea pentru legalitate  a proiectelor de hotarare  si a dispozitiilor
  6. Participarea la sedintele consiliului local
  7. Organizarea arhivei si a evidentei statistice a hotararilor consiliului local si a        dispozitiilor primarului
  8.Asigurarea transparentei si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si     persoanele interesate a documentelor  de
interes public
  9.Indeplinirea atributiilor  incredintate prin legi  speciale
  10. Indeplinirea atributiilor primite de la consiliul local sau de la primar
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:                    
1. Denumire: Secretar al comunei                                             
2. Clasa : -                                                                 
3. Gradul profesional : -                                                                                            
4. Vechimea în specialitate necesară: 2 ani
Sfera relaţională a titularului postului                                     
1. Sfera relaţională internă:                                                
a) Relaţii ierarhice:                                                        
- subordonat faţă de: primar si consiliul local
- superior pentru: functionarii publici de executie
b) Relaţii funcţionale:  functionarea aparatului de specialitate al primarului
c) Relaţii de control: oportunitatea, necesitatea si legalitatea initierii actelor administrative
2. Sfera relaţională externă:                                                
a)  cu  autorităţi  şi  instituţii  publice:  Instituţia  Prefectului,  Consiliul  Judeţean,  D.J.Ev.P., D.G.A.S.P.C.,  D.J.S.,  A.J.P.I.S.
Ialomiţa
b) cu organizaţii internaţionale: -
c) cu persoane juridice private: ONG
3. Limite de competenţa: în limita legii
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă 
Întocmit de:                                                              
1. Numele şi prenumele:Ion Mihai
2. Funcţia publică: Primar
3. Semnătura ..................................................
4. Data întocmirii ...........................................                                                                           
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului                               
1. Numele şi prenumele: Praf Monica
2. Semnătura ..................................................
3. Data ...........................................................                                                            
Contrasemnează:                                                          
1. Numele şi prenumele: Vlăsceanu Puiu
2. Funcţia viceprimar



3. Semnătura .................................................
4. Data ...........................................................



                                ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

             
HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2018,
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

 prevederile art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare,

 prevederile  art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din  H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011  pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând:

- expunerea de motive nr.  209 din 19.01.2018    întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 208 din 19.01.2018    al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.   210 din 19.01.2018   al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  art. 45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1)

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

H O T Ă R Ă  Ş T E:
Art.1 - Se aprobă  Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018, pentru familiile

beneficiare de ajutor social, la nivelul  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta.

Art.2 - Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local  poate fi reactualizat pe parcursul anului,
în acest caz, consiliului local adoptând o hotărâre.

Art.3 – (1) Primarul, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate, are  următoarele obligaţii referitoare la Planul de acţiuni şi lucrări de interes local :

- să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă efectuate conform planului  de acţiuni şi lucrări de
interes local;

 - să afişeze planul de acţiuni şi lucrări de interes local  precum şi lista persoanele care urmează
să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local;

- să transmită la agenţia teritorială lunar,  pentru luna anterioară,  documentele privind situaţia
privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi   activităţile realizate,
conform  planul de acţiuni şi  lucrări de interes local;

– să  asigure  instructajul  privind  normele  de  tehnică  a  securităţii  muncii  pentru  toate
persoanele care prestează acţiuni şi lucrări de interes local.
                      (2) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art.4 –  Prezenta se va comunica A.J.P.I.S. Ialomiţa, Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
precum şi primarului şi viceprimarului comunei Gheorghe Doja şi va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare
la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro.

                            Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica
            Nr. 7

Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.   209 din 19.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:
 prevederile  art. 6 alin. (7) din  Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
 prevederile  art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din  H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând:

- raportul nr.  208 din 19.01.2018 al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,

Propun ca,  în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  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,  să se adopte o hotărâre prin care să se aprobe  Planul de
acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezenta.        

Primar,
Ion Mihai



                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.     208 din 19.01.2018

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:
- prevederile art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
-  prevederile  art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Am procedat la  întocmirea    Planului  de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
anul 2018, conform anexei prezentate, ce se va constitui ca anexă la proiectul de hotărâre care propun
a fi   iniţiat. 

Propun ca,  în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  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,   să se aprobe  de către Consiliul Local   Planul de acţiuni şi
lucrări de interes local pentru anul 2018, la nivelul comunei Gheorghe Doja.

Pentru care am încheiat prezentul.      

Inspector,
Praf Gică



                                  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.    210 din 19.01.2018

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2018,
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

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

Având în vedere:
- prevederile art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat,

cu modificările şi completările ulterioare,
-  prevederile  art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru

aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr. 209 din 19.01.2018  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  208 din 19.01.2018 al compartimentului  de  asistenţă socială  din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de  hotărâre şi propunem ca în
temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  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,  să se
adopte hotărârea privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local,  pentru anul 2018  pentru
familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei 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,



Anexă la  H.C.L. nr. 7 din 31.01.2018

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
 pentru anul 2018

Nr.
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen 
de 
realizare

Resurse Responsabil

1  Lacul  Fundata Curăţarea şi igienizarea zonei de protecţie 
a lacului Fundata

permanent Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

2 Baza sportivă Lucrări de întreţinere gazon, de igienizare 
teren sport şi împrejmuire, reparaţii gard

aprilie-mai
septembrie-
octombrie

Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

3 Zona centrală Igienizare domeniul public, întreţinere 
spaţii verzi, plantat flori şi pomi, văruit 
pomi

permanent Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

4 Instituţii/Clădiri 
publice
(Primărie, Bază 
Sportivă, Cămin
cultural)

Lucrări de întreţinere, igienizare, zugrăveli
interioare şi exterioare

Lucrări de deszăpezire

iulie- august

decembrie- 
februarie

Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

5 Platforma 
compost

Lucrări de igienizare,  întreţinere şi 
supraveghere  platformă compost

permanent Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

6 Domeniul 
public şi privat

Lucrări de demolare a construcţiilor 
dezactivate din domeniul public şi privat 
al comunei, lucrări de amenajare  parcări 
şi spaţii verzi

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

7 Serviciul public 
de alimentare cu
apă

 Săpături manuale  în cazul unor 
intervenţii sau defecţiuni în sistem ori  în 
cazul lucrărilor de extindere a reţelei de 
alimentare

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

8 Alte activităţi
de interes şi 
utilitate publică

Asigurarea depozitelor de combustibil 
solid (lemne şi cocs), diferite activităţi de 
întreţinere şi reparaţii ocazionate de 
producerea unor fenomene meteorologice 
sau calamităţi  naturale (ploi torenţiale, 
vânt puternic, incendii, cutremure, 
inundaţii).

intervenţii  
ocazionale

Beneficiari
ajutor 
social

Vlăsceanu Puiu- 
viceprimar

  

   Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,

                                         Praf Monica



                                      ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului referitor la 

închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri 
aparţinând  domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

 -prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.693-702, art.1777-1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările

și completările ulterioare;

-prevederile   Ordinului  A.N.C.P.I.  nr.   700/2014  privind  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 4379 din 29.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul comun  nr. 4378 din 29.12.2017 al viceprimarului şi compartimentului urbanism;
- raportul nr. 4380 din 29.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 4381 din 29.12.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), art.45 alin.(3), art.121 alin.(2)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

          Art.1 - Se aprobă Regulamentul referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra unor terenuri aparţinând  domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta. 
         Art. 2 - (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
         (2) Primarul comunei Gheorghe Doja şi compartimentul urbanism vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
         Art. 3 - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei
Gheorghe Doja, compartimentului urbanism  şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul
Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghe dojail.ro. 

http://www.sloboziail.ro/


Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica

             Nr. 8
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 31.01.2018

                                  ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.  4380 din 29.12.2017

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului referitor la 

închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri 
aparţinând  domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

          Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

 -prevederile  art.4  din  Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  și  regimul

juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.693-702, art.1777-1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu

modificările și completările ulterioare;

-prevederile  Ordinului A.N.C.P.I. nr.  700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi



completările ulterioare;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  4379  din  29.12.2017  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
-  raportul  comun  nr.  4378 din  29.12.2017 al  viceprimarului  şi  compartimentului

urbanism;
  -  proiectul  de  hotarâre  prezentat  de  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul

Ialomiţa,
       Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre  privind aprobarea
Regulamentului referitor la  închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra unor  terenuri   aparţinând  domeniului  privat  al  comunei  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.  4381 din 29.12.2017

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului referitor la 

închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri 
aparţinând  domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere:

 -prevederile  art.4  din  Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  și  regimul



juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.693-702, art.1777-1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu

modificările și completările ulterioare;

-prevederile  Ordinului A.N.C.P.I. nr.  700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi
completările ulterioare;

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  4379  din  29.12.2017  întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja;
-  raportul  comun  nr.  4378 din  29.12.2017 al  viceprimarului  şi  compartimentului

urbanism;
  -  proiectul  de  hotarâre  prezentat  de  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul

Ialomiţa,
       Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre  privind aprobarea
Regulamentului referitor la  închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra unor  terenuri   aparţinând  domeniului  privat  al  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
                     COMUNA GHEORGHE DOJA   
                             Nr. 4378 din 29.12.2017

R A P O R T 
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de  hotărâre pentru aprobarea

Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra unor terenuri, aparţinând  domeniului privat

 al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Conform art. 4 din Legea  nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate
public, cu modificările şi completările ulterioare:

“Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din
bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.



Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de propri-
etate privată.”

Conform art. 866 din Legea  nr. 287/2009, republicată, co modificările şi completările
ulterioare - Codul Civil:
      “Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice sunt dreptul de administrare, drep-
tul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit.”

Conform art.12 alin. (3)din Legea  nr. 287/2009, republicată, co modificările şi com-
pletările ulterioare - Codul Civil:

“Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se intabulează în cartea fun-
ciară sunt cele enumerate la art. 551 pct. 2-6 din Codul civil, astfel:

2. dreptul de superficie;
    3. dreptul de uzufruct;
    4. dreptul de uz;
    5. dreptul de abitaţie;
    6. dreptul de servitute;”.

În contextul legislativ actual, este necesară reglementarea modalităţii de atribuire cu
titlu oneros a dreptului de folosinţă a a terenurilor aparţinând  domeniul privat al comunei,
pentru rezolvarea  solicitărilor privind concesionarea unor terenuri libere, privind preluarea
de concesiune pentru terenurile aferente unor construcţii ca urmare a înstrăinării acestora
sau pentru extinderea concesiunilor pe terenuri alăturate.
          Ca  atare,  este  imperios  necesar,  ca  să  se  aprobe  Regulamentului referitor  la
închirierea/constituirea  dreptului  de  superficie  cu  titlu  oneros  asupra  unor  terenuri
aparţinând  domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

                    
                   Viceprimar,                                                                        Inspector urbanism,
                Vlăsceanu Puiu                                                                          Miclea Odeta

                                      ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
                     COMUNA GHEORGHE DOJA   
                          Nr. 4379 din 29.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei  hotărâri pentru aprobarea Regulamentului

referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor
terenuri, aparţinând  domeniului privat

 al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa



Având în vedere:

 -prevederile  art.4  din  Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  și  regimul

juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.693-702, art.1777-1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu

modificările și completările ulterioare;

-prevederile  Ordinului A.N.C.P.I. nr.  700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi
completările ulterioare;

Examinând:
-  raportul  comun  nr.  4378 din  29.12.2017 al  viceprimarului  şi  compartimentului

urbanism;
Având în vedere necesitatea de a fi   reglementată modalitatea de atribuire cu titlu

oneros  a  dreptului  de  folosinţă  a  a  terenurilor  aparţinând   domeniul  privat  al  comunei
Gheorghe Doja, pentru rezolvarea  solicitărilor referitoare la  concesionarea unor terenuri
libere, la preluarea de concesiune pentru terenurile aferente unor construcţii ca urmare a
înstrăinării acestora sau la extinderea concesiunilor pe terenuri alăturate.
          Prin urmare, consider necesar şi  oportun ca autoritatea deliberativă să  aprobe
Regulamentul referitor  la  închirierea/constituirea  dreptului  de  superficie  cu  titlu  oneros
asupra  unor  terenuri  aparţinând   domeniului  privat  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, prevăzut în anexa întocmită în acest sens.
         Pentru care am încheiat prezentua.

Primar,
Ion Mihai

                         JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  GHEORGHE DOJA



Anexă  la  H.C.L. nr. 8 din 31.01.2018

REGULAMENTUL
referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros

asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja

CAPITOLUL I:

Dispoziții generale

Art.1:-Prezentul  Regulament  stabilește  reguli  minimale  și  procedurile  de închiriere/constituire  a

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja.
Art.2:-Pot constitui obiectul unor contracte de închiriere/constituire a dreptului de superficie cu titlu

oneros următoarele categorii de terenuri din domeniul privat:

a) terenuri care fac obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condițiile legii, pe care sunt

edificate construcții;
b) terenuri libere solicitate de persoane fizice sau juridice în vederea edificării de construcții;
c) terenuri ocupate de construcții edificate înainte de reglementarea concesionării prin legi speciale,

fără existența unor contracte de folosință a terenurilor;

d)  terenuri  care  fac  obiectul  unor  contracte  de  concesiune  încheiate  în  condițiile  legii,  la  care,

urmare efectuării lucrărilor cadastrale, au apărut diferențe de măsurători.



CAPITOLUL II:
Proceduri prealabile încheierii contractelor de închiriere/constituire

a dreptului de superficie cu titlu oneros

Art.3:  În situația înstrăinării construcțiilor edificate pe terenuri ce fac obiectul unor contracte de

concesiune,  noul  proprietar  al  construcțiilor  va  depune  la  Primărie  o  cerere  referitoare  la

închirierea/constituirea dreptului de superficie asupra terenului aferent construcției,  precum  și  copii  ale

următoarelor documente:
a) BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator pentru persoanele

juridice;

b) acte de proprietate asupra construcției (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor,

act de donație, proces verbal de adjudecare la licitație, hotărâre judecătorească, alte înscrisuri doveditoare

ale proprietății);
c) contractul de concesiune a terenului pe care este edificată construcția;

d) documentația cadastrală întocmită de persoană autorizată ANCPI privitoare la imobilul vizat de

închiriere/constituirea dreptului de superficie și/sau extrasul de carte funciară cu privire la terenul solicitat

spre închiriere/constituire a dreptului de superficie;



e) autorizația de construire, după caz.

Art.4:  În  situația  contractelor  de  concesiune  aflate  în  termen  de  valabilitate  și  încheiate  după

intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de folosință asupra

terenului, concesionarul va depune la Primărie o cerere referitoare la închirierea/constituirea dreptului de

superficie asupra terenului, precum și copii ale următoarelor documente:

a) BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator pentru persoanele
juridice;

b) autorizația de construire, după caz;

c) contractul de concesiune a terenului;

d) documentația cadastrală întocmită de persoană autorizată ANCPI privitoare la imobilul vizat de

închirierea/constituirea dreptului de superficie și/sau extrasul de carte funciară cu privire la terenul solicitat

spre închiriere/constituire a dreptului de superficie.
e) certificat fiscal.

Art.5: -In situația înstrăinării construcțiilor edificate pe terenuri atribuite în folosință gratuită în

condițiile legii 15/2003, noul proprietar va depune la Primărie cerere de constituire a dreptului de superficie

asupra terenului și copii de pe următoarele documente:

a)-BI/CI persoană fizică, certificat înmatriculare, certificat constatator pentru persoană juridică,



b)-actul de proprietate al construcției;

c)-contract (hotărâre Consiliu local) de atribuire în folosință gratuită a terenului;

d)-procesul verbal de punere în posesie a terenului atribuit;

e)-procesul verbal la terminarea lucrărilor, dacă construcția este terminată;

f)-documentația cadastrală/extras carte funciară pentru imobil;

g)-certificat fiscal.

Art.6: În situația terenurilor libere solicitate în vederea închirierii/constituirii dreptului de superficie

pentru construire, persoanele interesate vor depune o cerere prin care manifestă intenția de a construi cu

precizarea datelor de identificare a terenului în cauză, anexând următoarele documente în copie:
a) BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator pentru persoanele

juridice;
b) certificat de urbanism referitor la încadrarea în prevederile PUG/PUZ/RLU.

c) documentație cadastrală pentru terenul solicitat.

Art.7: În situația terenurilor ocupate de construcții edificate înainte de reglementarea concesionării

prin legi speciale, fără existența unor contracte de folosință a terenurilor, persoanele interesate vor depune

cerere pentru acordarea dreptului de închiriere/superficie însoțită de următoarele documente:

a) BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator pentru persoanele



juridice;

b) autorizația de construire sau un alt act de proprietate a construcției, după caz;

c) decizia de atribuire în folosință sau alt document privind atribuirea în folosință a terenului, după

caz;
d) plan de delimitare a bunului imobil realizat de o persoană autorizată.

Art.8:  În situația terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condițiile
legii, la care, urmare efectuării lucrărilor cadastrale, au apărut diferențe de măsurători, persoanele interesate

vor depune cerere pentru acordarea dreptului de închiriere/superficie și următoarele documente:

a) BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator pentru persoanele
juridice;

b) contractul de concesiune a terenului;

c) schiță de măsurători cadastrale.

CAPITOLUL III:

Dreptul de opțiune pentru acordarea dreptului de închiriere/superficie

Art.9:  În cazurile prevăzute la art.2 lit.a  și b, dacă solicitantul nu intenționează să edifice  și alte

construcții  definitive  pe  terenul  solicitat,  acesta  poate  opta  pentru  închirierea  terenului.  În  acest  caz,



contractul de închiriere va cuprinde dreptul chiriașului de a solicita acordarea dreptului de superficie cu

respectarea prevederilor prezentului regulament și încheierea noului contract de superficie.

CAPITOLUL IV:

Procedura licitației publice

Art.10:(1)Terenurile libere aparținând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, solicitate în

vederea  închirierii/constituirii  dreptului  de  superficie  se  vor  atribui  prin  aplicarea  procedurii  licitației

publice, în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului local, cu respectarea documentației de urbanism și

amenajare a teritoriului. 

(2) Prețul anual minim de pornire  și Caietul de sarcini vor fi aprobate prin hotărâre a consiliului

local.

Secțiunea 1-Comisiile de evaluare

Art.11 (1)Comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor depuse în legătură cu licitația sunt

constituite  prin  dispoziția  primarului,  având  un  număr  de  5  membri  (dintre  care  un  președinte  și  un



secretar),  din  cadrul  compartimentelor:  Cadastru,Urbanism,  Registrul  agricol,  Contabilitate,  Achiziții
publice.

(2) Comisiile sunt legal constituite în prezența majorității membrilor.

(3) Se vor desemna 3 membri supleanți  care,  în situația în care nu este constituită majoritatea,

înlocuiesc în această ordine, membrii aflați în situații de incompatibilitate, caz fortuit sau forță majoră.

Art.12:  Fiecare dintre membrii  acestor comisii  beneficiază de câte un vot,  deciziile comisiei  de

evaluare fiind adoptate cu votul majorității acestora.

Art.13:  Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele
persoane:

a) ofertanții;
b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu ofertantul persoană fizică;

c) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de

administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

d) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre



orfertanți;
e) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului

de verificare/evaluare a ofertelor.

Art.14:  Membrii  comisiei  de  evaluare,  sunt  obligați  să  dea  o  declarație  de  compatibilitate  și

imparțialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, declarațiile fiind păstrate

la dosarul licitației (conform formularului din anexa 1 la prezentul regulament).

Art.15: Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

a) analiza  și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor  și documentelor cuprinse în plicul

exterior;

b) întocmirea listei privind ofertele admise și comunicarea acesteia;

c) analizarea și evaluarea ofertelor;

d) întocmirea raportului de evaluare;
e) întocmirea proceselor verbale;

f) desemnarea ofertei câștigătoare.



Art.16: Comisia de evaluare este legal întrunită în prezen  ț  a majorită  ț  ii membrilor. Comisia adoptă

decizii în mod autonom numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în

vigoare.

Art.17:  Membrii  comisiei  de  evaluare  au  obligația  de  a  păstra  confidențialitatea  datelor,

informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Secțiunea 2. Anunțurile de licitație
Art.18: Anunțurile de licitație se publică în mod obligatoriu la sediul primăriei prin afișare pe site-ul

wwwgheorghedojail.ro și în cel puțin un ziar de largă circulație, cu minim 15 zile calendaristice înainte de

data licitației, pentru prima licitație. În situația în care se organizează a doua licitație se procedează la

publicarea anunțului cu 10 zile calendaristice înainte de data licitației.

Anunțurile de licitație se întocmesc în baza hotărârii consiliului local prin care s-a aprobat organizarea

licitației și caietul de sarcini și este prezentat ca model în anexa nr. 6.

http://www.primaria-amara.ro/


Secțiunea 3.Modul de elaborare, prezentare și depunere a ofertelor 

Art.19: (1)Ofertele se redactează în limba română.

(2) Ofertanții  transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior  și  unul interior, care se

înregistrează,  în  ordinea  primirii  lor,  la  în  registul  general  de  intrare-ieșire,  fiind precizată  data  și  ora

depunerii atît în registru cât și pe plicul exterior.

(3) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exetrior va

trebui să conțină:

a) o fișă de informații privind ofertantul (formular anexa 2 la prezentul regulament) și o declarație
de  participare,  semnată  de  ofertant,  fără  îngroșări,  ștersături  sau  modificări  (formular  anexa  3  la

regulament);

b)  acte  doveditoare  privind  calitățile  și  capacitățile  ofertantului,  conform  solicitărilor

organizatorului licitației;

c) chitanță achitare taxa de participare ( de obținere a caietului de sarcini);



d) chitanță achitare garanție.

Cuantumul garanției este de 10 % din valoarea redevenței pe un an.

Pe plicul interior care conține oferta propriu-zisă,  se înscriu numele sau denumirea ofertantului,

precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Instrucţiuni pentru ofertanţi constituie anexa 5 la prezentul regulament.
Art.20: Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Art.21: (1) Oferta va fi depusă în două exemplare.

(2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat/ștampilat de către ofertant.

Secţiunea 4. Prima licitație
Art.22:  (1)Pentru  desfăşurarea  procedurii  licitaţiei  este  obligatorie  participarea  a  cel  puţin  2

ofertanţi. 
(2) Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor,

prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz.
(3) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele

care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute de prezentul Regulament.
(4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor

exterioare cel puţin 2 oferte să întrunească condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezentul Regulament.
Art.23:  După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare, întocmeşte

procesul-verbal  în  care  se  va  menţiona  rezultatul  analizei.  În  procesul-verbal  se  vor  menţiona  ofertele
eligibile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum şi motivele excluderii acestora din
urmă de la procedura de atribuire.

Art.24:  Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către
toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

Art. 25: Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute
în caietul de sarcini ( conform anexa 4 la prezentul regulament) aprobat.

Art.  26:  (1)Este  declarat  câştigător/adjudecatar  al  licitaţiei,  ofertantul  a  cărei  ofertă  valabilă  are
preţul cel mai mare.

(2) În cazul în care pentru cel mai mare preţ oferit sunt 2 sau mai mulţi ofertanţi ale căror oferte
valabile sunt egale, se va proceda, în continuare, la licitaţie cu strigare, preţul de pornire fiind cel mai mare
preţ oferit.

Art.27:  Pe parcursul  procedurii  de licitaţie,  comisia  de evaluare  poate  solicita  ofertanţilor  orice
clarificări necesare. Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea Comisiei de evaluare.



Secţiunea 5.A doua licitație 

Art.28:  În cazul în care nu a fost depusă decât o singură ofertă valabilă în cadrul primei licitaţii
publice, Comisia de evaluare va proceda la iniţierea unei a doua proceduri de licitaţie.

Art.29: Pentru a doua licitaţie, va putea fi păstrată documentaţia depusă pentru prima licitaţie.
Art.30:  În cazul în care pentru a doua licitaţie nu s-a mai depus nicio ofertă valabilă, Comisia de

evaluare va declara câştigător singurul ofertant, pentru preţul oferit, cu condiţia ca acesta să nu fie mai mic
decât preţul minim aprobat prin hotărârea Consiliului local.

Secţiunea 6. Determinarea ofertei câştigătoare 
Art.31: Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de adjudecare

prevăzute în caietul de sarcini.
Art.32: (1) În cazul în care în caietul de sarcini sunt prevăzute,  pe lângă cel mai mare nivel al

preţului, şi alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în caietul de sarcini.
(2) Ponderea criteriului celui mai mare preţ trebuie să fie de minim 50% . 
Art.33:  (1)  Comisia  de  evaluare  stabileşte  punctajul  fiecărei  oferte,  ţinând  seama  de  ponderile

aprobate prin caietul de sarcini.
(2) Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de

atribuire. In cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se
va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul celui mai mare preţ.

În caz de baraj, se continuă cu licitație prin strigare.

Art.34: (1) Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmeşte
procesul-verbal  care  trebuie  semnat  de  toţi  membrii  comisiei.  În  baza  procesului-verbal,  comisia  de
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport care se depune la dosarul licitaţiei.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Primarul, prin grija
preşedintelui comisiei, informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre
alegerea sa, respectiv pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la
baza respingerii.

Art.35:  Anunţul de atribuire ( conform anexa 7 la prezentul regulament) se aduce la cunoştinţa
publică prin afişare la sediul precum şi pe site-ul wwwgheorghe doja il.ro. 

Secţiunea 7. Procedura de contestare 
Art.36: (1) După desfăşurarea procedurii de licitaţie, participanţii pot formula contestaţii cu privire

la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, care se depun la registratura Primăriei, în termen de 2 zile, de la data
comunicării de către Primarul a ofertantului declarat câştigător, respectiv a celor declaraţi necâştigători.

(2)  Comisia  de  soluţionare  a  contestaţiilor  va  analiza  în  termen  de  2  zile  lucrătoare  toate
documentele  întocmite  de  către  comisia  de  evaluare  şi  va  verifica  respectarea  dispoziţiilor  care
reglementează procedura de închiriere/constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor propune admiterea/respingerea contestaţiei prin referat,
care va fi comunicat Primarului. Comisia va proceda ulterior la comunicarea către contestatar a soluţiei dată
contestaţiei, în termen de 2 zile.

(4)  In cazul  în  care  contestatarul  este  nemulţumit  de decizia  luată  de  comisia  de soluţionare  a
contestaţiilor, acesta se va putea adresa instanţelor de judecată competente.

CAPITOLUL V:
Evaluarea prestaţiei beneficiarilor dreptului de închiriere/superficie
Art.37: Se stabilesc prestaţiile datorate de chiriaşii/beneficiarii dreptului de superficie cu titlu oneros



asupra terenurilor proprietatea privată a comunei Gheorghe Doja, după cum urmează:
a) o sumă egală cu nivelul redevenţei stabilite şi actualizate conform contractului de concesiune în

valabilitate pentru terenul pe care se află construcţia/construcţiile înstrăinate (ipoteza prevăzută la art.3 din
prezentul Regulament), sumă ce va fi actualizată anual cu indicele de inflaţie;

b) o sumă egală cu nivelul redevenţei stabilite şi actualizate conform contractului de concesiune în
valabilitate, încheiat după intrarea în vigoare a Noului cod civil (ipoteza prevăzută la art. 4 din prezentul
Regulament), sumă ce va fi actualizată anual cu indicele de inflaţie;

c)  o  sumă egală  cu  cea  mai  mare  valoare  a  redevenţei  stabilite  pentru  terenurile  din  zonă sau
valoarea stabilită în vederea închirierii/constituirii dreptului de superficie conform H.C.L. prevăzută la art.
10 din prezentul regulament, pentru terenurile aflate în domeniul privat al comunei (ipoteza prevăzute la
art.6 din prezentul Regulament).

d)  suma  reprezentând  preţul  la  care  a  fost  adjudecată  licitaţia  (ipoteza  prevăzută  la  art.5  din
prezentul Regulament).

e) O sumă egală cu nivelul redevenţei stabilite şi actualizate conform contractului de concesiune în
valabilitate, pentru ipoteza în care urmare efectuării lucrărilor cadastrale, au apărut diferenţe de măsurători
(situaţie prevăzută la art. 7 din prezentul Regulament);

Art.  38  :  (1)  Beneficiarul  dreptului  de închiriere/superficie  va  plăti  suma datorată  în  două tranşe
egale, până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie a anului în curs.

(2) Preţul închirierii/superficiei va fi indexat anual cu rata inflaţiei, comunicată de organele abilitate
în acest sens, conform legii.

(3) Neplata  la  termen a sumelor  datorate  de către  beneficiarii  drepturilor  stabilite  prin prezenta
hotărâre  conduce  la  aplicarea  de  penalitati  de  0,1% din  pret  pentru  fiecare  zi  de  intarziere,  pana  la

indeplinirea efectivă a obligațiilor.

CAPITOLUL VI:
Durata închirierii/constituirii dreptului de superfìcie

Art.   39: (1)Dreptul de superficie se constituie pe o perioadă de 49 ani, cu posibilitatea prelungirii la
împlinirea termenului. Prin excepţie, în situaţia instituirii dreptului  de superficie  pe terenuri care au făcut
obiectul contractelor de concesiune, durata este egală cu perioada rămasă până la expirarea contractului de
concesiune, cu posibilitate de prelungire.

(2)Contractele de închiriere se pot încheia pe o perioadă de maxim 49 de ani.

CAPITOLUL VII:
Încheierea contractului de închiriere/constituire a dreptului de superfìcie. Alte clauze

Art.  40  : (1) Propunerea referitoare la oportunitatea încheierii contractelor în situaţiile prevăzute  la
art.  2, lit.  a şi c din prezentul Regulament se concretizează printr-un referat comun al Compartimentul
Urbanism  şi  Compartimentul  Impozite  şi  Taxe,  urmare  verificării  înscrisurilor  depuse  de  solicitant,
evidenţelor Primăriei referitoare la imobilele în cauză (existenţa în patrimoniul UAT, regim juridic, litigii
privind dreptul proprietate, administrare, etc, regim urbanistic aplicabil în zonă, eventuale interdicţii impuse
de legislaţie, etc), cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Propunerea referitoare la oportunitatea încheierii contractelor în situaţia prevăzută la art. 2, pct. d
din  prezentul  Regulament  se  concretizează  printr-un  referat  comun  al  Compartimentul  Urbanism  şi
Compartimentul Impozite şi Taxe, în baza raportului final al comisiei de evaluare. Contractul de constituire
a dreptului de superficie va fi încheiat cu câştigătorul licitaţiei, numai după împlinirea unui termen de 20
zile calendaristice, de la data comunicării raportului final al comisiei de evaluare/raportului comisiei de
soluţionare  a  contestaţiilor,  după  caz,  cu  aplicarea  prevederilor  prezentului  Regulament  şi  a  Hotărârii
Consiliului Local referitoare la organizarea licitaţiei.

Art.41: Se mandatează Primarul comunei Gheorghe Doja să semneze contractele în formă autentică,
ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.



Art.42: Orice cheltuieli  și taxe aferente constituirii superficiei, respectiv înscrierii în evidenţele de

publicitate imobiliară sunt în sarcina beneficiarilor dreptului de superficie.
Art.43: Dreptul de închiriere/de superficie asupra terenurilor se transmite în caz de succesiune sau

de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit.
Art.44: Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciară, pentru una din următoarele

cauze:
a) la expirarea termenului stabilit în contract în cazul în care acesta nu a fost prelungit;
b)  în  cazul  în  care  interesul  naţional  sau  local  o  impune,  prin  denunţare  unilaterală  de  către

proprietarul terenului. în această situaţie, proprietarul terenului va notifica de îndată intenţia de a denunţa
unilateral  contractul  de superficie  şi  va face  menţiune cu  privire  la  motivele  ce  au determinat  această
măsură.

c) prin pieirea construcţiei.
d) prin reziliere de către proprietarul terenului, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligaţiei de plată

asumate prin contract de către superficiar, respectiv la termenul limită stabilit prin notificarea de punere în
întârziere.  Declaraţia  de  reziliere  a  proprietarului  terenului  atrage  obligaţia  superficiarului  de  a  aduce
terenul  la  starea  iniţială,  cheltuielile  de  dezafectare  fiind  sarcina  exclusivă  a  acestuia.  Nepredarea
amplasamentului liber de orice sarcină în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoştinţă a declaraţiei de
reziliere atrage plata de daune interese.

e) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane.
f) în alte situaţii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII:
Dispoziţii finale

Art.45:  Orice  situaţie  referitoare  la  necesitatea  constituirii  dreptului  de  închiriere/superficie,
neprevăzută de prezentul Regulament, urmează a fi reglementată prin Hotărâre a Consiliului Local. 

Art.46: Anexele 1-7 fac parte din prezentul regulament. 

Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica



Anexa nr. 1 la Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului de  superfìcie  cu titlu oneros asupra

terenurilor din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja

Declaraţie pe propria răspundere privind confidenţialitatea şi imparţialitatea mebrilor Comisiei de

evaluare/soluţionare a contestaţiilor

DECLARAŢIE 

de confidenţialitate şi imparţialitate

Subsemnatul/a, , având funcţia de                                      în

cadrul                                                                                  , CNP                                                  ,

membru  cu  drept  de  vot  al  comisiei  de  evaluare  pentru  licitaţia  privind  închirierea/acordarea

dreptului de superficie a terenului 

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi.

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi;

c) nu am calitatea de soţ/soţie,  rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi;

d)  nu  am nici  un  interes  de  natură  să  afecteze  imparţialitatea  pe  parcursul  procesului  de  verificare/evaluare  a

ofertelor.

Totodată, mă angajez că voi  păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor,  precum şi  asupra altor

informaţii prezentate de către operatorii economici a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-

şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare.

Data, Semnătura,

Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica

Anexa nr. 2 la Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului  de superfìcie  cu titlu oneros asupra terenurilor din domeniul

privat al UAT Gheorghe Doja

FIŞĂ CU INFORMAŢII PRIVIND OFERTANTUL

1. Subsemnatul, reprezentant legal/împuternicit al (denumirea



operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că, la procedura pentru licitaţia 

având ca obiect __________________________________, la data de________________(zi/luna/an), organizată de Primăria Gheorghe Doja, 

particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ;

[ ] ca subcontractant al ;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. (Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă daca vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct 

pe parcursul derulării procedurii de licitaţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de 

achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informaţii 

reprezentanţilor autorizaţi ai comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor Ia « 
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Detalii despre ofertant:
Numele ofertantului 
Ţara de reşedinţă 
Adresa 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon/Fax 
Data completării: 
Ofertant, 
Nume şi prenume,
            

Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica

Anexa nr. 3 la Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din
domeniul privat al comunei Gheorghe Doja

Declarație de participare la licitațieI.Subsemnatul/Subsemnaţii,

____________________________________________________ofertant/reprezentant/ împutemicit legal al/ai

____________________________________________________________ care va participa la licitaţia privind

închirierea/acordarea dreptului de superficie a terenului ______________________________________



organizată de Primăria comunei Gheorghe Doja, în calitate de PROPRIETAR, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile 

conţinute în fișa de informații sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele _______________________________, următoarele:

1.am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2.consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de licitatei în condiţiile în care cele declaratese dovedesc a fi 
neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3.fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în 
privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4.în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele 
căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de licitaţie, sau ar putea oferta, întrunind 
condiţile de participare;

5.oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, 
comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile, intenţia de a oferta
sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri;

7.oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, 

specificaţii particulare ale serviciilor oferite;

8.detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al 
deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declaram că cele consemnate în prezentul certificat sunt 
adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Detalii despre ofertant:
Numele ofertantului 
Ţara de reşedinţă 
Adresa 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

Telefon/Fax 
Data completării: 

Ofertant,
________________
Nume si prenume 
(semnătură autorizată)

Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica



ANEXA 4 la Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului de  superficie  cu titlu oneros asupra terenurilor

din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja

    
                      CAIETUL DE SARCINI 
  
Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
1. informaţii generale privind obiectul închirierii/constituirii dreptului de superficie: 
1.1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat/constituire drept de superficie; 
1.2. destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii/constituirii dreptului de superficie; 
1.3. condiţiile de exploatare a închirierii/constituirii dreptului de superficie şi obiectivele de ordin 
economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor 
ce fac obiectul închirierii/constituirii dreptului de superficie; 
2. condiţii generale ale închirierii/constituirii dreptului de superficie: 
2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea închirierii/constituirii dreptului de superficiei 
(regimul bunurilor proprii); 
2.2. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare; 
2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă; 
2.4. interdicţia subconcesionării bunului închiriat/constituirii dreptului de superficie /posibilitatea 
subconcesionării, după caz; 
2.5. condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; 
2.6. durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani; 
2.7. redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia; 
2.8. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent; 
2.9. condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: 
2.9.1. condiţii de siguranţă în exploatare; 
2.9.2. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz; 
2.9.3. protecţia mediului; 
2.9.4. protecţia muncii; 
2.9.5. condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; 
3. condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 
4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune. 
  
M O D E L
CAIET DE SARCINI

pentru obținerea  dreptului  de superficie  a  unui  teren  aparținînd domeniului  privat  al  comunei,situat  în

.......pentru construirea unei......................

Definiții:
- proprietar-UAT Gheorghe Doja

- beneficiar-persoană fizică sau juridică care a obținut în urma licitației/negocierii  directe, dreptul de a

încheia contractul de superficie pentru teren,
Temei legal:-legea 50/1991, legea 287/2009, art. 693-702.
I. OBIECTUL SUPERCIEI



1.1.  Pe  terenul  situat  în  comuna  Gheorghe  Doja,categoria  .............tarla........parcela..........lot.........,în

suprafață de.............mp, se vor realiza construcții cu destinația..............................

1.2. Terenul aparține domeniului privat al UAT, categoria de folosință..........................

1.3. Investiția ce se va realiza va avea destinația de .............................în conformitate cu certificatul de

urbanism (proiect) eliberat de Primăria comunei Gheorghe Doja.

Mențiuni speciale:

II. DURATA SUPERFICIEI
2.1 Durata este _____________ani (maxim 49 ani).

III CARACTERISTICI ALE INVESTIȚIEI

3.1 Amplasarea în teren ca și accesul vor fi proiectate astfel încît să nu influențeze circulația în zonă.

3.2. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția mediului.

3.3. Se pot prevedea soluții alternative de asigurare a iluminatului/alimentării cu apă, în acest sens se va

obține și acordurile legale. Lucrările se suportă în continuare de concesionar.

IV. ELEMENTE DE PREȚ



4.1. Prețul minim pentru teren este de____________lei/m.p./an.

4.2. Prețul licitat care va fi cel puțin egal cu cel înscris la pct.4.1. va fi indexat anual cu rata inflației.

V. GARANȚII

5.1.  In  vederea  participării  la  licitație  ofertanții  sînt  obligați  să  depună  la  organizator  garanția  de

participare, în cuantum de 10 % din valoarea redevenței pe un an.

5.2. Ofertanților necîștigători li se restituie garanția de participare (punctul II 1 b din Instrucțiunile pentru

ofertanți) în termen de 5 zile de la data adjudecării ofertei.

5.3. Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele cazuri:

a.-dacă ofertantul își retrage oferta în termenul de valabilitate a acesteia,

b.-în cazul ofertantului cîștigător, dacă acesta refuză să semneze contractul de superficie,

c.-în cazul respingerii (excluderii de la licitație) de către comisia de licitație.

VI. INCETAREA SUPERFICIEI
6.1. Incetarea superficiei prin expirarea duratei.



6.1.1. La termenul prevăzut în contract, de încetare a superficiei, beneficiarul are obligația de a preda bunul

ce a făcuit obiectul contractului și cele ce au rezultat în urma investițiilor făcute de el gratuit  și libere de

sarcini.

6.1.2.  La  sfîrșitul  duratei,  proprietarul  are  facultatea  de  a  prelua  pe  bază  de  contract  materialele

aprovizionate și alte obiecte mobiliare rămase la dispoziția concesionarului, instalații ce nu sînt destinate

exclusiv uzului concesiunii precum și alte bunuri ce se vor conveni între părți la prețuri actualizate.

6.1.3. Intenția de preluare va fi adusă la cunoștință beneficiarului cu 2 ani înainte de terminarea superficiei.

6.2. Incetarea superficiei prin răscumpărare
6.2.1 Pentru cazurile de interes public superficia poate fi răscumpărată, proprietarul asigurînd despăgubirea

corespunzătoare valorii investiției ce rezultă dintr-o documentație tehnico-economică care trebuie să fie

promptă, adecvată și efectivă. 

Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de autoritatea locală sau prin hotărîri ale
Guvernului.
6.2.2 In acest caz de încetare a superficiei nu se percep daune.

6.2.3 Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răspumpărării, urmează a se adresa instanței de judecată sau

arbitrale convenite conform contractului.
6.3. Incetarea superficiei prin retragere:



6.3.1. Superficia se retrage și contractul se reziliază în situația în care beneficiarul nu respectă obligaţiile

asumate prin contract, constatarea făcîndu-se de organele de control autorizate.

6.3.2 Superficia se retrage și în cazul în care beneficiarul nu a început execuția lucrărilor la obiectivul de

investiție în termen de un an de la data încheierii contractului de superficie.

6.3.3.  Proprietarul  va  putea  rezilia  contractul  numai  după  notificarea  intenției  sale,  beneficiarului,  cu

precizarea cauzelor ce au determinat-o.
Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, dacă beneficiarul

terenului nu-și îndeplșinește obligațiile în acest interval.

6.3.4. In acest caz beneficiarul este obligat la plata unor penalități și daune.

6.4. Incetarea superficiei prin renunțare.

6.4.1 Beneficiarul poate renunța la superficie în cazul în care din cauze obiective, justificate, fac imposibilă

realizarea investiției  sau exploatarea ei,  după punerea în funcțiune după verificarea celor semnalate de

beneficiar  de  către  o comisie  formată din reprezentanții  proprietarului  care împreună cu reprezentanții
beneficiarului vor conveni asupra continuării /încetării contractului.



6.4.2 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a

obligațiilor ce le revin,  cu mențiunea ca prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de

voința părților, imprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile.

6.4.3. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin

fax, mail, urmat de o scrisoare recomandată.

6.4.4. În caz de forță majoră, comunicată  și  constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor

părților se decalează cu perioada corespunzătoare acestuia, cu mențiunea că niciuna din părți nu va pretinde

penalități sau despăgubiri pentru întîrzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația
comunicării va suporta irevocabil consecințele cazului de forță majoră cît și îndeplinirea tuturor celorlalte

obligații.
6.4.5. În condițiile în care forța majoră conduce la o decalare a obligațiilor părților mai mare de 6 luni,

părțile  se  vor  reuni  pentru  a  hotărî  asupra  exercitării  în  viitor  a  clauzei  incluse  în  contract.  In  cazul



dispariției  sau  imposibilității  de  exploatare  a  bunului  concesionat,  situație  verificată  și  constatată  de

comisia legal constituită, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

VII  DISPOZIȚII  PRIVIND  EXERCITAREA  DREPTULUI  DE  CONTROL.

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului de superficie sînt de

competența instanțelor judecătorești.

Pentru soluționarea lor părțile pot apela și la arbitraj.

7.1. Controlul general al respectării de către beneficiar a Caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin

contractul de superficie se va urmări:

a. stadiul realizării investițiilor,

b. modul în care sînt satisfăcute cerințele PUG/PUZ /rlu,după caz, cu privire la aliniamente și destinații.
VIII DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

DREPTURILE BENEFICIARULUI

8.1. Beneficiarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, terenul ce face obiectul

contractului de superficie.



8.2. Beneficiarul are dreptul de a se folosi și a culege fructele bunurilor care fac obiectul superficiei potrivit

naturii bunurilor și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de superficie.

8.3. Beneficiarul are dreptul să edifice construcții pe teren pentru realizarea investiției.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

8.4. Beneficiarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate  și de permanență a

terenului care face obiectul superficiei, potrivit obiectivcelor stabilite de proprietar.
8.5. Beneficiarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul superficiei.

8.6. Beneficiarul nu poate preda unei terțe persoane terenul ce face obiectul superficiei.

8.7. Beneficiarul este obligat să plătească redevența.

8.8. Beneficiarul este obligat să realizeze următoarele investiți.....
( să înceapă execuția lucrărilor în termen de un an de la data încheierii contractului).

Avizele ce trebuie obținute în cazul în care sînt afectate bunuri cu regim special, se completează cu cele

solicitate prin certificatul de urbanism:

- direcția sanitar veterinară,



- pompieri.

8.9. Beneficiarul este obligat să respecte condițiile impuse de protejarea mediului:

- deșeurile rezultate în urma construirii vor fi transportate la platforma de gunoi a comunei,

- poluarea sonoră va fi limitată,
- uleiurile uzate vor fi recuperate astfel încît să nu polueze zona.
8.10. La încetarea contractului de superficie prin ajungere la termen beneficiarul este obligat să restituie

proprietarului în deplină proprietate, bunul ce a făcut obiectul superficiei în mod gratuit  și libere de orice

sarcini.
8.11. La încetarea contractului de superficie, beneficiarul este obligat să încheie cu proprietarul un contract

de vânare-cumpărare. Având ca obiect bunurile rezultate în urma investițiilor prevăzute ca atare în caietul

de sarcini  și  stabilite prin prezentul contract de superficie în prezența cărora proprietarul terenului  și-a

manifestat intenția de a le dobîndi.

8.12. In cazul în care beneficiarul sesizează existența unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea

exploatării terenului, va notifica de îndată acest fapt proprietarului în vederea luării măsurilor ce se impun

pentru asigurarea continuității contractului de superficie.

8.13. Beneficiarul este obligat să continue exploatarea terenului în noile condiții stabilite de concedent, în

mod  unilateral,  potrivit  punctului  8.12  din  prezentul  Caiet  de  sarcini,  fără  a  putea  solicita  încetarea
contractului de superficie.



8.14. Beneficiarul este obligat să realizeze investițiile potrivit pct. 8.8. din prezentul caiet de sarcini numai

pe baza autorizației  de construire eliberată de cei în drept precum  și  a altor acorduri  și  avize conform

prevederilor legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8.15. Beneficiarul este obligat să obțină toate avizele  și  acordurile legale pentru realizarea obiectivului

înainte de obținerea autorizației de construire.

8.16. Beneficiarul este obligat să execute din fondurile sale lucrările de racordare la rețele tehnico edilitare

din  zonă  și  să  obțină  acordurile  deținătorilor.  Eventualelor  soluții  alternative  adoptate  prin  proiect

(alimentare cu apă, surse încălzire,) se execută pe cheltuiala exclusivă a beneficiarului.

8.17. Beneficiarul este obligat să respecte  și alte obligații prevăzute în contractul de superficie care face

parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.
8.18. Alte clauze.
DREPTURILE PROPRIETARULUI

8.19. Proprietarul are dreptul să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investițiilor precum și

modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea obiectivelor constrituirii dreptului de superficie,

verificând obligațiile asumate de beneficiar.

8.20. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a beneficiarului.

8.21. La încetarea Contractului de superficie prin ajungere la termen, proprietarul terenului are dreptul să-și



manifeste intenția de a dobîndi bunurile de preluare și de a solicita beneficiarului încheierea contractului de

vînzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.
8.22. Proprietarul terenului are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de

superficie  din  motive  excepționale  legate  de  interesul  național  sau  local  cu  notificarea  prealabilă  a

beneficiarului.
8.23. În cazul în care:

- beneficiarul nu a început execuția lucrărilor în termen de un an de la data acordării superficiei, 

-nu se respectă termenul de punere în funcțiune, 

-nu se respectă prevederile din oferta ce a stat la baza acordării concesiunii,

- plata redevenței se face cu o întîrziere ce depășește cu 30 zile termenul stabilit, concedentul are dreptul să

retragă superficia.

OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

8.24. Proprietarul este obligat să nu îl tulbure pe beneficiar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul

de superficie.
8.25. Proprietarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de superficie în afară de cazurile
prevăzute expres de lege.

8.26. Proprietaruil  este obligat să notifice beneficiarul despre apariția oricăror împrejurări  de natură să

aducă atingere drepturilor proprietarului.

IX SOLUȚIONAREA LITIGIILOR



Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului de superficie sunt de

competența instanțelor judecătorești. Pentru soluționarea lor părțile pot apela și la arbitraj.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de superficie și prezentul Caiet de sarcini.

10.2. Proprietarul are dreptul ca prin împuterniciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții în
vederea asigurării calității și stabilității construcției și încadrarea în termenul de punere în funcțiune stabilit

prin contractul de superficie.

Beneficiarul este obligat să plătească pe toată durata superficiei, taxele  și impozitele către stat, județ sau

comună.

Modalitatea de participare la licitație este stabilită prin Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe

Doja nr....…, privind aprobarea Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie
cu titlu oneros, asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja.

COMPARTIMENT  URBANISM,
L.S._________________________ 

Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica



ANEXA 5 la Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului de  superficie  cu titlu oneros asupra terenurilor

din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Organizatorul licitației: Consiliul local al comunei Gheorghe Doja/Ialomița, cu sediul în comuna Gheorghe Doja, str.

Grădiniţei nr. 15, tel.fax 0243262502,e/mail primaria_gh_doja @yahoo.com, cod fiscal 4365115,

La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Nu pot participa la licitație persoanele care:

- nu și-au achitat obligațiile contractuale din alte contracte încheiate cu Consiliul local,

- au sau au avut pe rolul instanțelor judecătorești litigii privind executarea contractelor cu UAT Gheorghe Doja.

I.-Condiții de eligibilitate:

Pentru participarea la licitație ofertanții să facă dovada capacității financiare de preluare a locațiunii.

Proba eligibilității se face cu :

- informații generale despre ofertant,

- certificat valabil emis de ORC,

- certificat valabil emis de DGFP privind plata impozitelor și taxelor la bugetul statului -fără datori,

- certificat fiscal privind plata impozitelor locale- fără datori restante,



- dovada plății garanției de participare,

- declarație pe proprie răspundere că nu se află în situațiile care împiedică participarea la licitație (sus prevăzute).

II.Garanții
În vederea participării la licitație, ofertanții sînt obligați să depună la Casieria comunei Gheorghe Doja, garanția de

participare la licitație, în cuantumul stabilit. Copia chitanței se introduce în plicul cu oferta. Lipsa acesteia conduce la

descalificarea ofertei.

Pentru ofertanții necîștigători, garanția de participare se restituie în termen de 5 zile de la desemnarea ofertantului

cîștigător.

Pentru ofertantul cîștigător, garanția se reține în contul chiriei.

Ofertanții care nu respectă instrucțiunile de participare la licitație și în consecință sînt descalificați, pierd garanția de

participare la licitație, iar suma respectivă se virează în bugetul local.

Garanția de participare se pierde în următoarele situații:
- dacă ofertantul își retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia,



-  în  cazul  ofertantului  cîștigător-dacă acesta  nu  se  prezintă  la  data  prevăzută  pentru perfectarea contractului  de

închiriere teren cu constituirea dreptului de superficie.
III. Oferta
Ofertele  se  redactează  în  limba  română.  Fiecare  participant  poate  depune  doar  o  singură  ofertă  pentru  fiecare

suprafață de teren. 

Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea

primirii lor, precizîndu-se data și ora. 

Plicul exterior pe care se trece și suprafața de teren pentru care se face oferta, va trebui să conțină:

a. - o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări.

b. - documentele de eligibilitate menționate la cap.I,

c. - dovada plății garanției de participare,

d .- plicul interior cu oferta propriuzisă, care va cuprinde chiria lunară ofertată,

Pe plicul interior, care conține oferta propriuzisă se înscriu:

- denumirea ofertantului și sediul social și suprafața de teren pentru care se face oferta. In legătură cu oferta facem

următoarele precizări:

- oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului,  în conformitate cu documentele licitației,  este secretă  și  se



depune în vederea participării la licitație,

- oferta este supusă clauzelor juridice și financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc,

- depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinței ofertantului de a semna (în cazul adjudecării liticației ) contractul

de închiriere/superficie,

- organizatorul licitației are dreptul să descalifice orice ofertant care nu îndeplinește, prin oferta prezentată, una sau

mai multe cerințe, din documentele licitației și din instruicțiunile pentru ofertanți.
- revocarea ofertei de către ofertant, după deschiderea acesteia  și înainte de adjudecare, atrage după sine pierderea

garanției de participare,

- revocarea de căre ofertant a ofertei după adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare, precum și

suportarea de către ofertant și a altor despăgubiri,

- ofertanții care sînt dovediți că dețin informații despre valoarea altor oferte din licitație sau care au stabilit cu alți
ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației, spre a obține prețuri de închiriere mai mici, vor fi excluși

automat de la licitație, pierzînd garanția de participare,



- ofertele aflate sub valoarea prețului minim de închiriere vor fi excluse de la licitație,

- ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întîrziate se vor restitui nedeschise. 
IV. Depunerea ofertei.
Plicurile cu oferta se depun la Primăria Gheorghe Doja, în perioada comunicată, în două exemplare.

Formularul de ofertă va fi completat și semnat/ștampilat de căre ofertant.

V. Desfășurarea licitației.

Desfășurarea licitației va avea loc la data stabilită, la sediul Primăriei.

La data și ora menționată mai sus vor fi prezenți în sală:

- comisia de evaluare,

- ofertanții sau reprezentanții acestora ( dacă lipsesc). 

Pentru  desfășurarea  procedurii  de  licitație  este  obligatorie  participarea  a  cel  puțin  doi  ofertanți  pentru  fiecare

suprafață de teren în parte.

În cazul în care pînă la expirarea termenului  limită de depunere a ofertelor,  nu se depun cel  pu țin două oferte,

locatorul va proceda la republicarea anunțului publicitar,  iar procedura licitației  publice va fi  reluată de la etapa

depunerii ofertelor.

Președintele comisiei face apelul ofertanților pe baza registrului de procurare a documentelor pentru licita  ț  ie și face



cunoscute condițiile de desfășurare a licitației. În continuare procedează la desfacerea plicurilor cu ofertele. Înainte

de a se deschide plicul interior cu oferta propriuzisă, se va face verificarea documentelor necesare participării  la

licitație (documente de eligibilitate și copie chitanță garanție).

Ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor solicitate în prezentele instrucțiuni vor fi eliminate. După

verificarea documentelor din plicul exterior, comisia de evaluare va întocmi un proces verbal, în care se va men ționa

rezultatul deschiderii plicurilor respective. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor reținute se face numai după

semnarea propcesului verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către toți ofertanții.
Pentru continuarea desfășurării  procedurii  de licitație,  este necesar ca după deschiderea plicurilor  exterioare,  cel

puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute în prezentele instrucțiuni.

După analizarea ofertelor,  comisia de evaluare poate cere ofertanților,  în scris,  precizări  cu privire la conținutul

ofertei.
Pentru determinartea celei mai avantajoase oferte, comisia de evaluare va avea în vedere chiria oferită.

Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmește raportul, care cuprinde descrierea procedurii de închiriere

și  operațiunile  de  evaluare  și  motivele  alegerii  ofertantului  cîștigător  sau,  în  cazul  în  care  nu  a  fost  desemnat

cîștigător nici un ofertant, cauzele respingerii.



În cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui cîștigător, se va consemna această situație
într-un proces verbal, iar în termen de 45 zile se va organiza o nouă licitație.

După primirea raportului comisiei de evaluare, locatorul, în termen de 5 zile calendaristice va proceda la informarea

ofertantului cîștigător despre alegerea sa și la anunțarea celorlalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor.

VI Procedura de contestare a licitației

In termen de 48 ore de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertan ților respinși,

locatorul va transmite o copie a procesului verbal de evaluare a ofertelor.

In termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiue procesului verbal, ofertanții pot face contestații la sediul

locatorului.  In termen de 10 zile calendaristice de la primirea conteestației,  locatorul este obligat să soluționeze

contestația și să comunice răspunsul său contestatorului.

În cazul în care contestația este fondată, locatorul va revoca decizia de desemnare a ofertantului cîștigător  și o va

notifioca tuturor ofertanților, caz în care se va organiza o nouă licitație. In cazul unui răspuns negativ la contestația
depusă de ofertantul respins, acesta va putea recurge la instanța judecătorească competentă din raza teritorială a

locatorului potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cîștigător al licitației este declarat

ofertantul care a depus oferta cu chiria cea mai mare.



Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica



 ANEXA 6 la Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului de superficie  cu titlu oneros asupra terenurilor

din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja

                                ANUNŢUL DE LICITAŢIE 
  

Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.; 
2. informaţii generale privind obiectul închirierii/acordării dreptului de superficie, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

In cazul concesionarii terenurilor, va fi precizată suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin 
documentaţiile de urbanism, precum şi valoarea minima a redevenţei. 

3. informaţii privind documentaţia de atribuire; (Caiet de sarcini, Instrucțiuni pentru ofertanți).
3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; 
3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire; 
3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar; 
3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor; 
4. informaţii privind ofertele: 
4.1. data limită de depunere a ofertelor; 
4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele; 
4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 
5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 
6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica





ANEXA NR.7 la  Regulamentul  privind  închirierea/constituirea  dreptului  de  superficie  cu  titlu  oneros  asupra

terenurilor din domeniul privat al comunei Gheorghe Doja

                             ANUNŢUL DE ATRIBUIRE 

Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.; 
2. procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 
3. data publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii directe; 
4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 
5. numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 
6. denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 
7. durata contractului; 
8. nivelul redevenţei; 
9. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 
10. data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 
         

Preşedinte,                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                     Rotaru Vasile Marian                                                          Secretar,
                                                                                                                Praf Monica



                             ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
               Nr. 317 din 31.01.2018

 MINUTĂ
Încheiată astăzi, 31.01.2018,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri  locali în funcţie. 
Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  18.12.2018, este   aprobat  cu

unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 31.01.2018  privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul 2018, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,  cu 11 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al doilea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 2 din 31.01.2018  privind   ,,REACTUALIZARE
PLAN  URBANISTIC  GENERAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE  URBANISM  -  COMUNA GHEORGHE
DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al treilea  punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 3 din 31.01.2018 privind aprobarea Bugetului local,
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al patrulea punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 4 din 31.01.2018 privind   aprobarea Strategiei
anuale de achiziţii publice a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2018, cu 11 voturi „pentru”, 0
„abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al  cincilea punct,  este  adoptată  Hotărârea nr.  5 din 31.01.2018  privind   organizarea reţelei
şcolare   la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pentru  anul  şcolar  2018-  2019,  cu  11  voturi
„pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al şaselea  punct,  este  adoptată  Hotărârea nr. 6 din 31.01.2018 privind  aprobarea propunerii
privind  evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, pe anul 2017, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al şaptelea punct, este  adoptată  Hotărârea nr. 7 din 31.01.2018 privind  aprobarea Planului de
acţiuni  şi  lucrări  de  interes  local,  pentru  anul  2018, pentru  familiile  beneficiare  de  ajutor social,  la  nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt
alte discuţii.

La  al  optulea  punct,  este   adoptată   Hotărârea  nr.  8  din  31.01.2018  privind   aprobarea
Regulamentului referitor la  închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri
 aparţinând  domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”
şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al nouălea  punct, este prezentat Raportul privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol.

La al  zecelea   punct,  sunt  prezentate: RAPORTUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII  LEGII  NR.
52/2003 ÎN ANUL 2017 şi RAPORTUL DE EVALUARE   A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017.

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

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

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 318 din 31.01.2018

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.01.2018,  în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi cei 11 consilieri  locali în funcţie. 
Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi  anume  cea   din  data  de  18.12.2018,  este   aprobat  cu

unanimitate de voturi.  
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea de zi.
La primul  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr. 3764 din 06.11.2017 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 3763 din 06.11.2017;

- procesul verbal nr. 3900 din 20.11.2017; 

- raportul  nr. 3765 din 06.11.2017al  comisiei juridice şi de disciplină.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 1 din 31.01.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2018, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al doilea  punct, sunt prezentate:
-  Raportul  nr.  4196 din  13.12.2017 al  informării  şi  consultării  publicului  referitor  la ,,REACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - COMUNA GHEORGHE DOJA
JUDEŢUL IALOMIŢA,,;
Examinând:

-    proiectul  ,,REACTUALIZARE   PLAN  URBANISTIC  GENERAL  ŞI  REGULAMENT  LOCAL DE
URBANISM  -  COMUNA GHEORGHE  DOJA JUDEŢUL IALOMIŢA,,  întocmit  de  S.C.  XILENE  BIROU  DE
ARHITECTURĂ S.R.L., la iniţiativa beneficiarului COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA;

- expunerea de motive nr.  4198 din 13.12.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 4197 din 13.12.2017 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr. 4199 din 13.12.2017 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr. 4200 din 13.12.2017 al Comisiei juridice şi de diciplină;

procesul verbal nr. 4201 din 13.12.2017.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 2 din 31.01.2018 privind  ,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC

GENERAL  ŞI  REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM  -  COMUNA  GHEORGHE  DOJA  JUDEŢUL
IALOMIŢA,,,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 4357 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4361 din 29.12.2017;
- raportul  comun  nr.  4356 din 29.12.2017  al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4358 din 29.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  4359 din 29.12.2017   al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.  4360 din 29.12.2017  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată Hotărârea nr. 3 din 31.01.2018 privind aprobarea Bugetului local, la nivelul comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu
sunt  alte discuţii.

La al patrulea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 4363 din 29.12.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- procesul-verbal  4367 din 29.12.2017;
- raportul  comun  nr.  4362 din 29.12.2017 al compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice;
- raportul  nr. 4364 din 29.12.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;



- raportul  nr. 4365 din 29.12.2017  al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

- raportul nr.  4366 din 29.12.2017 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.

Este   adoptată Hotărârea nr.  4  din 31.01.2018 privind   aprobarea Strategiei  anuale  de  achiziţii
publice a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0
voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al cincilea  punct, sunt prezentate:
-   expunerea  de motive  prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de iniţiator,

înregistrată sub nr. nr. 201 din 19.01.2018 ;
   -  raportul  nr.  200 din 19.01.2018 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 202 din 19.01.2018  al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr.  203 din 19.01.2018   al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

Este  adoptată Hotărârea nr. 5 din 31.01.2018 privind  organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2018- 2019,cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi
„contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al şaselea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 204 din 19.01.2018 a primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr. 205 din 19.01.2018 al comisiei juridice şi de disciplină,

- raportul nr. 206 din 19.01.2018 al comisiei pentru activităţi  social-culturale, culte,  învăţământ , sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

- raportul nr. 207 din 19.01.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este  adoptată Hotărârea nr.  6 din 31.01.2018 privind   aprobarea propunerii  privind evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2017 ,
cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al şaptelea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr.  209 din 19.01.2018    întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 208 din 19.01.2018    al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.   210 din 19.01.2018  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului.
Este  adoptată Hotărârea nr. 7 din 31.01.2018 privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de

interes local, pentru anul 2018, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa,  cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.  Nu sunt  alte discuţii.

La al optulea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 4379 din 29.12.2017 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul comun  nr. 4378 din 29.12.2017 al viceprimarului şi compartimentului urbanism;

- raportul nr. 4380 din 29.12.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;

- raportul nr. 4381 din 29.12.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este   adoptată  Hotărârea  nr.  8  din  31.01.2018  privind   aprobarea  Regulamentului  referitor  la
 închirierea/constituirea dreptului  de superficie  cu titlu oneros asupra unor terenuri   aparţinând  domeniului
privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri”  şi  0 voturi „contra”.
Nu sunt  alte discuţii.

La al  nouălea   punct,  este  prezentat  Raportul  privind  analiza  stadiului  de  înscriere  a  datelor  în
registrul agricol.

La al zecelea  punct,  sunt prezentate: RAPORTUL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.
52/2003 ÎN ANUL 2017 şi RAPORTUL DE EVALUARE   A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017.

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

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

http://www.gheorghedojail.ro/

