
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA PROIECT

 
H O T Ă R Â R E

    privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr.  30 din 
26.08.2010 privind aprobarea contractării  împrumutului din veniturile din privatizare înregistrate în 

contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei

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

− prevederile   art.  1 alin.  (1),  alin.  (2) lit.  a)   şi  alin.  (3) din  Ordonanţa de urgenţă  a 
Guvernului nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea 
unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare;

− prevederile Hotărârii  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 30 
din  26.08.2010 privind  aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din 
privatizare  înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei  Statului în  valoare  de 
299.734  lei;

− prevederile art.  1 alin. (6) din Legea  nr.  554 din 2 decembrie 2004  a  contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  adresa nr. 90 din 04.04.2011 a S.C. ITARO Slobozia;

  -  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrată sub nr.880 din 11.04.2011 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 879 din 11.04.2011;
   - raportul nr. 881 din 11.04.2011 al comisiei juridice şi de disciplină din cadrul  consiliului 
local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.  (4)  lit. b), art. 45  alin.(1) 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 revocă Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 
30 din  26.08.2010 privind  aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din  privatizare 
înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei
    Art.  2 -  Primarul comunei Gheorghe Doja  şi compartimentul contabilitate vor   aduce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre.
   Art.  3 -   Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi primarului 
comunei Gheorghe Doja de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

               Primar,                                      Avizat pentru legalitate, 
                      ION MIHAI                                                                  Secretar,

                                                          Praf Monica

Nr. 14
Iniţiată  la Gheorghe Doja
Astăzi, 11.04.2011



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

                    Nr. 881 din 11.04.2011

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr.  30 din 
26.08.2010 privind aprobarea contractării  împrumutului din veniturile din privatizare înregistrate în 

contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei

Comisia juridică şi de disciplină,

Având în vedere:
-  prevederile   art.  1  alin.  (1),  alin.  (2)  lit.  a)   şi  alin.  (3)  din  Ordonanţa de  urgenţă  a 

Guvernului  nr.  51 din  16 iunie  2010 privind reglementarea unor  măsuri  pentru  reducerea  unor 
arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare;

− prevederile Hotărârii  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 30 
din  26.08.2010 privind  aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din 
privatizare  înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei  Statului în  valoare  de 
299.734  lei;

− prevederile art.  1 alin. (6) din Legea  nr.  554 din 2 decembrie 2004  a  contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
  -  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrată sub nr. 880 din 11.04.2011;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 879 din 11.04.2011 ;
   -  adresa nr. 90 din 04.04.2011 a S.C. ITARO Slobozia;

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

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre   privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 30 din 26.08.2010 privind 
aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din  privatizare  înregistrate  în  contul  curent 
general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  juridică şi disciplină,



                         ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 879 din 11.04.2011

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea

 revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja 
adoptată sub nr.  30 din 26.08.2010 

privind aprobarea contractării  împrumutului din veniturile din privatizare
 înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei

În conformitate cu:
-  prevederile   art.  1  alin.  (1),  alin.  (2)  lit.  a)   şi  alin.  (3)  din  Ordonanţa de  urgenţă  a 

Guvernului  nr.  51 din  16 iunie  2010 privind reglementarea unor  măsuri  pentru  reducerea  unor 
arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare;

− prevederile art.  1 alin. (6) din Legea  nr.  554 din 2 decembrie 2004  a  contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 Având în vedere:
− prevederile Hotărârii  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 30 

din 26.08.2010 privind aprobarea contractării  prin care se aproba contractarea finanţării 
rambursabile (împrumut  din  veniturile  din  privatizare  înregistrate  în  contul  curent 
general al Trezoreriei Statului  în valoare de 299.734 lei),   pentru achitarea  obligaţiilor 
restante  înregistrate  de  către  Consiliul  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  la  data  de 
31.12.2009,  faţă de operatorii economici ale căror obligaţii fiscale restante se sting în 
limita împrumutului solicitat,

− faptul că S.C. ITARO S.R.L. SLOBOZIA IALOMIŢA, operatorul  economic furnizor de 
bunuri,  servicii  şi  lucrări  al   comunei  Gheorghe Doja,  faţă de care suma obligaţiilor 
comunei Gheorghe Doja la 31.12.2009 era de  530.341,  a achitat suma  obligaţiilor 
fiscale restante în valoare de  299.734,  astfel că nu mai există  obiectul împrumutului, 
nemaiexistând obligaţii fiscale restante ale operatorului economic   furnizor de bunuri, 
servicii şi lucrări al  comunei Gheorghe Doja, 

− faptul că nu mai există obligaţii fiscale restante ale operatorului economic  furnizor de 
bunuri, servicii şi lucrări al  comunei Gheorghe Doja, astfel că împrumutul din veniturile 
din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 
299.734  lei, nu a mai putut fi contractat,

− adresa nr. 90 din 04.04.2011 a S.C. ITARO Slobozia;
Întrucât actul în cauză poate fi revocat,  deoarece nu  a intrat în circuitul civil şi nu a produs efecte 
juridice,
    Propunem  adoptarea unei hotărâri prin care să se  revoce Hotărârea Consiliului Local al 
comunei  Gheorghe  Doja  adoptată  sub  nr.   30 din  26.08.2010 privind  aprobarea  contractării 
împrumutului  din  veniturile  din  privatizare  înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei 
Statului în valoare de 299.734  lei.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



                     ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 880 din 11.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja 

adoptată sub nr. 30 din 26.08.2010 
privind aprobarea contractării  împrumutului din veniturile din privatizare

 înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei

În conformitate cu:
-  prevederile   art.  1  alin.  (1),  alin.  (2)  lit.  a)   şi  alin.  (3)  din  Ordonanţa de  urgenţă  a 

Guvernului  nr.  51 din  16 iunie  2010 privind reglementarea unor  măsuri  pentru  reducerea  unor 
arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare;

− prevederile art.  1 alin. (6) din Legea  nr.  554 din 2 decembrie 2004  a  contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 Având în vedere:
− prevederile Hotărârii  Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 30 

din  26.08.2010 privind  aprobarea  contractării   împrumutului  din  veniturile  din 
privatizare înregistrate  în  contul  curent  general  al  Trezoreriei  Statului în  valoare  de 
299.734  lei  prin care se aproba contractarea finanţării  rambursabile (împrumut din 
veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului  în 
valoare de  299.734 lei),    pentru achitarea  obligaţiilor  restante înregistrate de către 
Consiliul  local  al  comunei  Gheorghe  Doja la  data  de  31.12.2009  faţă  de  operatorii 
economici ale căror obligaţii fiscale restante se sting în limita împrumutului solicitat,

− faptul că S.C. ITARO S.R.L. SLOBOZIA IALOMIŢA, operatorul  economic furnizor de 
bunuri,  servicii  şi  lucrări  al   comunei  Gheorghe Doja,  faţă de care suma obligaţiilor 
comunei Gheorghe Doja la 31.12.2009 era de  530.341,  a achitat suma  obligaţiilor 
fiscale restante în valoare de 299.734,

− faptul că nu mai există  obiectul împrumutului, nemaiexistând obligaţii fiscale restante 
ale operatorului economic  furnizor de bunuri, servicii şi lucrări al   comunei Gheorghe 
Doja,  astfel  că împrumutul din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent 
general al Trezoreriei Statului în valoare de 299.734  lei, nu a mai putut fi contractat,

Examinând:
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.879 din 11.04.2011 ;
   -  adresa nr. 90 din 04.04.2011 a S.C. ITARO Slobozia;

Întrucât actul în cauză poate fi revocat,  deoarece nu  a intrat în circuitul civil şi nu a produs 
efecte juridice,

 Propun ca în temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.  (4)  lit. b), art. 45  alin.(1) 
şi art.  115 alin. (1)  lit.  b)  din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare, să  se   adopte o  hotărâre a  Consiliului  local  al  comunei 
Gheorghe Doja, conform proiectului anexat.

 Primar,
ION MIHAI

                                 


