
                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA

PROIECT

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr.
19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

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

- prevederile  art. 2 lit. a), art. 3 lit. a), art. 5 lit. b),  art. 6 alin. (2) lit. a), art. 7 din Ordinul nr. 1.851
din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. I din Ordinul  nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-min-
istrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

- prevederile art. 1 lit. b) din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

Analizând:
- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Sistem de canalizare şi tratare

ape uzate menajere în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;
-Devizul  general  actualizat  după  încheierea  contractelor  de  achiziţie  publică  privind  cheltuielile

necesare realizării obiectivului de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  679 din 03.03.2015a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr.  678 din 03.03.2015;
- raportul nr. 680 din 03.03.2015al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  681  din  03.03.2015  al  comisiei  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 682 din 03.03.2015al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate

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

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



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se modifică art.  1 al Hotărârii nr. 19 din 20.06.2014 privind aprobarea  Studiului de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare
ape  uzate  menajere  în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”precum  şi  a  altor  măsuri  necesare
implementării acestuia, urmând a avea  următorul cuprins:

„Se aprobă  Studiul de fezabilitate al proiectului   “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, pentru care se solicită finanţarea în baza
Programului  Naţional  de  Dezvoltare  Locală,  instituit  prin  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului
României  nr.  28/2013,  conform  anexei  nr.  1  care  face  parte  integrantă  din  prezenta,  respectiv
indicatorii  tehnico-economici, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 9.314.941,02 lei, din care:
a.1) C+M (inclusiv TVA): 4.647.334,03 lei;
a.2) utilaje (inclusiv TVA): 4.207.714,12 lei.

     b)   lungime reţea: 20,816 km;
     c)  populaţia deservită : 1.800 locuitori.”

Art. 2 -  Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1,  precum
şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

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

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

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

    Primar,
                       ION MIHAI

                             Avizat pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 12
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 03.03.2015

http://www.sloboziail.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 678 din 03.03.2015

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr.
19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 2 lit. a), art. 3 lit. a), art. 5 lit. b),  art. 6 alin. (2) lit. a), art. 7 din Ordinul nr. 1.851

din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. I din Ordinul  nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-min-
istrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

- prevederile art. 1 lit. b) din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

Analizând:
- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Sistem de canalizare şi tratare

ape  uzate  menajere  în  comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  întocmit  de  S.C.  PROCIVIL
S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;

- Devizul  general  actualizat  după  încheierea  contractelor  de  achiziţie  publică  privind  cheltuielile
necesare realizării obiectivului de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

- Decizia Etapei de Încadrare nr. 201 din 18.06.2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;
- Documentaţia de carte funciară pentru amplasamentul staţiei de epurare, tarlaua 96/11/4, parcela 2,

suprafaţa  924 m.p.,  nr.  cadastral  21352, pentru amplasamentul  staţiei  de vacuum,  tarlaua 157,
parcela 1, lotul nr. 2, suprafaţa 250 m.p., nr. cadastral 21343 şi pentru amplasamentul rezervorului
de vacuum, tarlaua 586/4, suprafaţa  64 m.p., nr. cadastral 21341;

- Certificatul de urbanism nr. 5 din 04.03.2014; 
Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,  a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere  în comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.
Viceprimar,                     Inspector urbanism,           Inspector cadastru,

       Gogoţ Clementin              Miclea Odeta                                     Trifănescu Dănuţ

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia juridică şi de disciplină,
Nr. 680 din 03.03.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr.
19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

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

- prevederile  art. 2 lit. a), art. 3 lit. a), art. 5 lit. b),  art. 6 alin. (2) lit. a), art. 7 din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai
2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. I din Ordinul  nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării re-
gionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

- prevederile art. 1 lit. b) din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documen-
taţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 679 din 03.03.2015a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 678 din 03.03.2015;
- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Sistem de canalizare şi tratare

ape uzate  menajere în  comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  întocmit  de S.C.  PROCIVIL S.R.L.
Slobozia- Ialomiţa;

- Devizul  general  actualizat  după  încheierea  contractelor  de  achiziţie  publică  privind  cheltuielile
necesare realizării obiectivului de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

- Decizia Etapei de Încadrare nr. 201 din 18.06.2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;
- Documentaţia de carte funciară pentru amplasamentul staţiei de epurare, tarlaua 96/11/4, parcela 2, suprafaţa

924 m.p., nr. cadastral 21352, pentru amplasamentul staţiei de vacuum,  tarlaua 157, parcela 1, lotul nr. 2,
suprafaţa 250 m.p.,  nr.  cadastral  21343 şi  pentru amplasamentul  rezervorului  de vacuum, tarlaua 586/4,
suprafaţa  64 m.p., nr. cadastral 21341;

- Certificatul de urbanism nr. 5 din 04.03.2014; 
Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,  proiectul  de  hotărâre privind  modificarea  Hotărârii
Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 19 din 20.06.2014, privind aprobarea
Studiului  de  fezabilitate,   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  “Sistem de
canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor
măsuri necesare implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.



Comisia juridică şi de disciplină,
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Nr. 681 din 03.03.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr.
19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiţii  “Sistem  de  canalizare  şi  tratare  ape  uzate  menajere   în  comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

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

barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 2 lit. a), art. 3 lit. a), art. 5 lit. b),  art. 6 alin. (2) lit. a), art. 7 din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai

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

- prevederile art. I din Ordinul  nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării re-
gionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

- prevederile art. 1 lit. b) din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documen-
taţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 679 din 03.03.2015a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 678 din 03.03.2015;
- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Sistem de canalizare şi tratare

ape uzate  menajere în  comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  întocmit  de S.C.  PROCIVIL S.R.L.
Slobozia- Ialomiţa;

- Decizia Etapei de Încadrare nr. 201 din 18.06.2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;
- Devizul  general  actualizat  după  încheierea  contractelor  de  achiziţie  publică  privind  cheltuielile

necesare realizării obiectivului de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

- Documentaţia de carte funciară pentru amplasamentul staţiei de epurare, tarlaua 96/11/4, parcela 2, suprafaţa
924 m.p., nr. cadastral 21352, pentru amplasamentul staţiei de vacuum,  tarlaua 157, parcela 1, lotul nr. 2,
suprafaţa 250 m.p.,  nr.  cadastral  21343 şi  pentru amplasamentul  rezervorului  de vacuum, tarlaua 586/4,
suprafaţa  64 m.p., nr. cadastral 21341;

- Certificatul de urbanism nr. 5 din 04.03.2014; 
Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului
local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului
de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi
tratare ape uzate menajere  în comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare
implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.



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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului
Nr. 682 din 03.03.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr.
19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiţii  “Sistem  de  canalizare  şi  tratare  ape  uzate  menajere   în  comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

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

barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 2 lit. a), art. 3 lit. a), art. 5 lit. b),  art. 6 alin. (2) lit. a), art. 7 din Ordinul nr. 1.851 din 9 mai

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

- prevederile art. I din Ordinul  nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării re-
gionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

- prevederile art. 1 lit. b) din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documen-
taţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 679 din 03.03.2015a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 678 din 03.03.2015;
- Studiul de fezabilitate  şi  indicatorii  tehnico-economici ai proiectului  “Sistem de canalizare şi  tratare ape

uzate menajere în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, întocmit de S.C. PROCIVIL S.R.L. Slobozia- Ialomiţa;
- Decizia Etapei de Încadrare nr. 201 din 18.06.2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;
- Devizul  general  actualizat  după  încheierea  contractelor  de  achiziţie  publică  privind  cheltuielile

necesare realizării obiectivului de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

- Documentaţia de carte funciară pentru amplasamentul staţiei de epurare, tarlaua 96/11/4, parcela 2, suprafaţa
924 m.p., nr. cadastral 21352, pentru amplasamentul staţiei de vacuum,  tarlaua 157, parcela 1, lotul nr. 2,
suprafaţa 250 m.p.,  nr.  cadastral  21343 şi  pentru amplasamentul  rezervorului  de vacuum, tarlaua 586/4,
suprafaţa  64 m.p., nr. cadastral 21341;

- Certificatul de urbanism nr. 5 din 04.03.2014; 
Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului
local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului
de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sistem de canalizare şi
tratare ape uzate menajere  în comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare
implementării acestuia.

Pentru care am încheiat prezentul.



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

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 679 din 03.03.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr.
19 din 20.06.2014, privind aprobarea  Studiului de fezabilitate,  a indicatorilor tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiţii  “Sistem  de  canalizare  şi  tratare  ape  uzate  menajere   în  comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 2 lit. a), art. 3 lit. a), art. 5 lit. b),  art. 6 alin. (2) lit. a), art. 7 din Ordinul nr. 1.851

din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. I din Ordinul  nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-min-
istrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

- prevederile art. 1 lit. b) din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

Examinând:
- raportul de specialitate nr.  678 din 03.03.2015;
Analizând:

- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Sistem de canalizare şi tratare
ape uzate  menajere în  comuna Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  întocmit  de S.C.  PROCIVIL S.R.L.
Slobozia- Ialomiţa;

- Devizul  general  actualizat  după  încheierea  contractelor  de  achiziţie  publică  privind  cheltuielile
necesare realizării obiectivului de investiţii  “Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;

- Decizia Etapei de Încadrare nr. 201 din 18.06.2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;
- Documentaţia de carte funciară pentru amplasamentul staţiei de epurare, tarlaua 96/11/4, parcela 2,

suprafaţa  924 m.p.,  nr.  cadastral  21352, pentru amplasamentul  staţiei  de vacuum,  tarlaua 157,
parcela 1, lotul nr. 2, suprafaţa 250 m.p., nr. cadastral 21343 şi pentru amplasamentul rezervorului
de vacuum, tarlaua 586/4, suprafaţa  64 m.p., nr. cadastral 21341;

- Certificatul de urbanism nr. 5 din 04.03.2014; 
Propun ca în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) lit. d),  art. 45 alin. (2) lit. e)  şi

art.  115  alin.  1  lit.b)  din Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările si completările ulterioare, să se adopte hotărârea conform proiectului anexat.

Primar,
ION MIHAI


