
R O M Â N I A                                     JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                                 
                                                                                                                                    PROIECT

H O T Ă R Â R E 
privind asigurarea şi susţinerea integrală  a

contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului
« BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II » 

la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 
Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- prevederile O.G. nr. 7 din 19 ianuarie 2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările 
ulterioare,
- prevederile  H.G.  nr. 602 din 10 mai 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12006     7130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind 
determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 273  din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 16 din 27.08.2008  privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Bază sportivă multifuncţională 
tip II” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;
Examinând: 
- memoriul justificativ nr. 808 din 19.04.2013 întocmit de către inspectorul  din cadrul compartimentului achiziţii publice;
- expunerea de motive nr.  851 din 25.04.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul   comun nr. 850 din 25.04.2013 al  compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, 
- raportul nr. 852 din 25.04.2013  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr. 853 din 25.04.2013  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 854 din 25.04.2013 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul 
consiliului local;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. f), art. (6) lit. a) pct. 6, art. 45 alin. (2) lit. a)  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  asigurarea şi susţinerea  integrală a contribuţiei financiare aferente  finalizării proiectului «BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II»  la comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în valoare de  396.741,62  lei, inclusiv TVA, valoare ce va fi indexată cu indicele preţurilor de consum total comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică  pentru perioada aprilie 2013 – luna curentă în care se va face plata lucrărilor. 
            Art. 2 - Primarul comunei şi compartimentele contabilitate şi achiziţii publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
            Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, compartimentelor contabilitate şi achiziţii publice precum şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.
 
                                 Primar,                                                                   Avizat   pentru legalitate
                                Ion Mihai                                                                        Secretar,              
                                                                                                                    Praf Monica  
                        Nr. 18
                        Iniţiată la Gheorghe Doja
                        Astăzi,25.04.2013 
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