
                                 ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA        

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind aprobarea   bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2012
Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Având in vedere:  
- prevederile art. (1) şi art. (4) – (7)  din Legea  nr. 293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de 

stat pe anul 2012, 
- 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,

-  extrasul din anexa  la Hotărârea nr. 3 din 18.01.2012   a  Consiliului Judeţean Ialomiţa,
- adresa nr. 200365 din 10.01.2012   a D.G.F.P. Ialomiţa,
Examinând:
- expunerea de motive nr.  247 din 25.01.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2861 din 30.12.2011,
- raportul   nr. 246 din 25.01.2012  al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr.248 din 25.01.2012    al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul  nr. 249 din 25.01.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 250 din 25.01.2012 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 2011,  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 2011,  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 2011,  conform anexei  nr.  3,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.4  -  Se  aprobă  listele obiectivelor de investiţii, la  nivelul  comunei  Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, pe anul 2011,  conform anexei  nr.  4,   ce face  parte integrantă din prezenta.

Art.5  - Se aprobă utilizarea sumei de 150 mii lei reprezentând excedent bugetar la data de 
31.12.2011,  pentru  finanţarea cheltuielilor de la secţiunea de dezvoltare, indicator  “Realizare zonă verde în 
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” cod 67.02.71, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2012.

Art.6  – 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, de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

Art.7  -  Primarul  comunei  şi  compartimentul  contabilitate   din  cadrul  aparatului  de 
specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     Primar,                                                        Avizat  pentru legalitate
                             Ion Mihai                                            Secretar,  

                                                                                           Praf Monica  
Nr. 10
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 25.01.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                                     
                JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  2861 din 30.12.2011

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,30.12.2011

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 30.12.2011,  am procedat la afişarea la sediul Consiliului Local al  comunei  
Gheorghe Doja, a anunţului  referitor la elaborarea proiectului de  buget local  
pe anul 2012. 

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 pentru anul 2012, 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 de buget 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 de 20.01.2012.

Vă mulţumim.

Data: 30.12.2011

Primar,
                                                          Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 247 din 25.01.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea

bugetului local pe anul 2012

Având în vedere:
- prevederile art. (1) şi art. (4) – (7)  din Legea  nr. 293 din 21 decembrie 

2011 a bugetului de stat pe anul 2012, 
- 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,

-  extrasul din anexa  la Hotărârea nr. 3 din 18.01.2012   a  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,

- adresa nr. 200365 din 10.01.2012   a D.G.F.P. Ialomiţa,
Examinând:
- raportul   nr. 246 din 25.01.2012  al compartimentului  contabilitate,

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

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
                 Nr.  246 din 25.01.2012 

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru  aprobarea
bugetului local pe anul 2012

Având in vedere:  
- prevederile art. (1) şi art. (4) – (7)  din Legea  nr. 293 din 21 decembrie 

2011 a bugetului de stat pe anul 2012, 
- 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,

-  extrasul din anexa  la Hotărârea nr. 3 din 18.01.2012   a  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,

- adresa nr. 200365 din 10.01.2012   a D.G.F.P. Ialomiţa,
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 
2012, 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.

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

                                Inspector contabilitate,            
               Dorobanţu Gilica

           



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

                   Nr. 249 din 25.01.2012

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea 
bugetului local pe anul 2012

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

Având în vedere :
- prevederile art. (1) şi art. (4) – (7)  din Legea  nr. 293 din 21 decembrie 2011 

a bugetului de stat pe anul 2012, 
- 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,

-   extrasul  din  anexa   la  Hotărârea  nr.  3  din  18.01.2012    a   Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,

- adresa nr. 200365 din 10.01.2012   a D.G.F.P. Ialomiţa,
Examinând:

- 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  prin 
care să se aprobe   bugetul local pe anul 2012,  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. 248 din 25.01.2012

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea
bugetului local pe anul 2012

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere :

- prevederile art. (1) şi art. (4) – (7)  din Legea  nr. 293 din 21 decembrie 2011 
a bugetului de stat pe anul 2012, 

- 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,

-   extrasul  din  anexa   la  Hotărârea  nr.  3  din  18.01.2012    a   Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,

- adresa nr. 200365 din 10.01.2012   a D.G.F.P. Ialomiţa,
Examinând:

- 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  prin 
care să se aprobe   bugetul local pe anul 2012,  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. 250 din 25.01.2012

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

bugetului local pe anul 2012

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

Având în vedere :
- prevederile art. (1) şi art. (4) – (7)  din Legea  nr. 293 din 21 decembrie 2011 

a bugetului de stat pe anul 2012, 
- 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,

-   extrasul  din  anexa   la  Hotărârea  nr.  3  din  18.01.2012    a   Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,

- adresa nr. 200365 din 10.01.2012   a D.G.F.P. Ialomiţa,
Examinând:

- 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  prin 
care să se aprobe   bugetul local pe anul 2012,  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                PROIECT

HOTĂRÂRE
 privind  aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (1)  lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor  de aplicarea prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de achiziţie  publică  din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr.   nr. 252 din 25.01.2012 întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2862 din 30.12.2011,
- raportul   nr. 251 din 25.01.2012 al compartimentului  de specialitate,
- raportul  nr. 253 din 25.01.2012   al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  254  din  25.01.2012 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 255 din 25.01.2012 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 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE  la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul  2012, conform anexei  ce face parte integrantă 
din prezenta.

Art.2  –  Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul 
Consiliului  Local  Gheorghe Doja  şi  pe  site-ul  www.gheorghedojail.ro,  de către  compartimentul 
achiziţii publice   şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, de către secretarul 
comunei Gheorghe Doja.

Art.3 – Primarul comunei  şi inspectorii responsabili cu problemele  de contabilitate 
şi achiziţii publice  vor aduce la îndeplinire prezenta.

            Primar,                                                    Avizat  pentru legalitate
                      Ion Mihai                                             Secretar,  

           Praf Monica  

Nr. 11
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 25.01.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                  JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 2862 din 30.12.2011

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,30.12.2011

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 30.12.2011,  am procedat la afişarea la sediul Consiliului Local  
al  comunei Gheorghe Doja, a anunţului  referitor la elaborarea proiectului de  
hotărâre  cu privire la  aprobarea  PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR 
PUBLICE,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012.

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   PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE,   pentru anul 
2012, conform anexelor, pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având în vedere că proiectul  privind aprobarea   PROGRAMULUI ANUAL 
AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
face parte din categoria actelor cu caracter normativ care se supun dezbaterii publice 
în conformitate cu  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, vă invităm să faceţi propuneri referitoare la proiectul  în cauză, 
la  sediul  Consiliului  Local,  de  luni  până  vineri,   între  orele  8,00-  16,00,  la 
compartimentul achiziţii publice, inspector Cîrstea Daniela Mihaela, până la data de 
20.01.2012.

Vă mulţumim.

Primar,
                                                          Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 252 din 25.01.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea 

PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012

Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (1)  lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor  de aplicarea prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de achiziţie  publică  din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- raportul   nr. 251 din 25.01.2012  al compartimentului  de specialitate,

Ţinând seama de priorităţile comunităţii locale şi de proiectele pe care le promovăm 
consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
                 Nr. 251 din 25.01.2012 

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri   pentru  aprobarea 
PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012

Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (1)  lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor  de aplicarea prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de achiziţie  publică  din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

A  fost  întocmită  anexa  privind  PROGRAMUL  ANUAL  AL 
ACHIZIŢIILOR PUBLICE,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe 
anul 2011, pornindu-se de la proiectele ce se află în derulare, de la ceea ce se doreşte 
a  se  realiza  în  cursul  anului  2012,  conform  Strategiei  de  dezvoltare  locală  şi 
priorităţilor localităţii noastre.

Propun  adoptarea unei hotărâri conform datelor prezentate în anexa  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. 254 din 25.01.2012 

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

  privind  aprobarea 
PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012

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

Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (1)  lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor  de aplicarea prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de achiziţie  publică  din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   252 din  25.01.2012  întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 251 din 25.01.2012  al compartimentului  de specialitate,

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 
prin care să se aprobe  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE,  la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012,  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. 253 din 25.01.2012 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind  aprobarea 
PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (1)  lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor  de aplicarea prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de achiziţie  publică  din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.252  din  25.01.2012   întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul   nr.251 din 25.01.2012  al compartimentului  de specialitate,

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 
prin care să se aprobe  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE,  la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012,  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. 255 din 25.01.2012 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea 

PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012

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

Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (1)  lit. a) şi art.4 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor  de aplicarea prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de achiziţie  publică  din 
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile art. 23 alin. (2) lit. f) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.252  din  25.01.2012  întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 251 din 25.01.2012 al compartimentului  de specialitate,

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 
prin care să se aprobe  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE,  la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe anul 2012,  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.


