
                             ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA        PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului local şi modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul

comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:  
– prevederile  art.  5 alin.  (4),  art.  19 alin.  (2) şi  art.  23 alin.  (2) lit.  f)    din  Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
– prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul  2015;
Examinând:
- adresa nr. 22.282 din 28.05.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 1564 din 16.06.2015  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 1416 din 05.06.2015;
-  raportul   comun  nr.   1563 din  16.06.2015 al  compartimentelor   contabilitate  şi  achiziţii

publice,
- raportul  nr. 1565 din 16.06.2015 al comisiei juridice şi de disciplină,
-  raportul   nr.  1566  din  16.06.2015 al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   1567  din  16.06.2015  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   rectificarea Bugetului local  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pe anul 2015,  conform anexei nr. 1 şi a anexei nr. 2,  ce fac  parte integrantă din prezenta.

Art.2 - Se aprobă modificarea Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2015,  conform anexei  nr.  3,   ce face  parte integrantă din prezenta.

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  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.

                                     Primar,                                                                      Avizat  pentru legalitate
                                    Ion Mihai                                                                              Secretar, 
                                                                                                                                Praf Monica  

Nr. 23
                        Iniţiată  la GHEORGHE DOJA
                   Astăzi,  16.06.2015

http://www.gheorghedojail.ro/


                                                                           Anexa nr. 1 la pr. HCL nr. 23 din 16.06.2015
 -LEI-

SPECIFICARE COD Buget   
iniţial

Influenţe 
 -

Influenţe  + Program  
rectificat

TOTAL VENITURI 300  4000 4300

Taxe şi tarife pentru eliberare licente 160300 300  4000 4300

TOTAL CHELTUIELI  322000 109400 113400 326000

Autorităti publice 5102 150100 24000    28000 154100

Cheltuieli materiale 20 150100 24000     
  

28000 154100

Încălzit, iluminat 200103 16000 7000 0 9000

Piese de schimb 200106 1500  1500 3000

Poştă, telecomunicaţii 200108 25000 6000  19000

Alte bunuri şi servicii 200130 55000  17500 72500

Reparaţii curente 2002 3000  2000 5000

Pregătire profesională 2013 11000 9000  2000

Protecţia muncii 2014 8600 2000 0 6600

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 203030 30000  7000 37000

Cultură, recreere şi religie 6702 171900 85400 85400 171900

Bibliotecă 67020302 3500 1000 1000 3500

Cheltuieli de personal 10 3500 1000 1000 3500

Contribuţii asig. soc. de stat 100301 3000 1000 0 2000

Contribuţii concedii med. şi ind. 100306 500 0 1000 1500

Sport 67020501 168400 84400 84400 168400

Cheltuieli de capital 70 168400 84400 0 84000

Construcţii 710101 168400 84400 0 84000

Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile

560102 0  84400 84400

Finanţare externă nerambursabilă 560102 0  84400 84400

                  Primar,                                                                                           Avizat  pentru legalitate,

                 Ion Mihai                                                                                                        Secretar,                

                                                                                                                                      Praf Monica

Întocmit

 Inspector,

Dorobanţu Gilica



   Anexa nr. 2 la pr. HCL nr. 23 din 16.06.2015
 

 -LEI-

INFLUENŢE COD Trim. II Trim.III

 VENITURI 2000 -2000

Sume defalcate din TVA pentru finanţare cheltuieli 
descentralizate

110200 2000 -2000

CHELTUIELI 2000 -2000

Sume defalcate din tva pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate

2000 -2000

Cheltuieli de personal 10 2000 -2000

Salarii de bază 100101 2000 -2000

                 Primar,                                                                                           Avizat  pentru legalitate
                 Ion Mihai                                                                                                        Secretar,                

                                                                                                                                      Praf Monica

Întocmit

 Inspector,

Dorobanţu Gilica

             



ANUNŢ PUBLIC

Primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  supune  dezbaterii  publice
rectificarea Bugetului local şi modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul
comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2015,  conform  anexelor,  pentru  a  fi
consultat de persoanele interesate.

Având  în  vedere  că  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local  şi
modificarea   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 contabilitate,
inspector  Dorobanţu Gilica,  până la data   convocării  şedinţei  ce va avea pe ordinea de zi
rectificarea bugetului local şi modificarea Programului  anual al achiziţiilor publice pe anul
2015.

Vă mulţumim.

Data:   05.06.2015

Primar,
                                                          Ion Mihai

                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.   1564 din 16.06.2015



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea

 Bugetului local şi modificarea Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Având în vedere:

- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul  2015;

Examinând:
- raportul  comun  nr.   1563 din 16.06.2015 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.    1563 din 16.06.2015

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru  aprobarea
 rectificării Bugetului local şi  modificării  Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul

comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015



Având in vedere:  
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul  2015;
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  2015,   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.     1566 din 16.06.2015

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea rectificarea
 Bugetului local şi modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei

Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

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

Având în vedere :
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
                    - prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul  2015;



Examinând:
-  expunerea de motive nr.   1564 din  16.06.2015  întocmită  de primarul  comunei

Gheorghe Doja,
-  raportul   comun  nr.  1563  din  16.06.2015 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
rectificarea   Bugetului  local  şi   modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la
nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2015,  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.  1565 din 16.06.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

privind   aprobarea rectificării 
 Bugetului local şi modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei

Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere :

- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
                    - prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul  2015;

Examinând:



- expunerea de motive nr.  1564 din 16.06.2015  întocmită de primarul comunei 
Gheorghe Doja,

- raportul  comun  nr.  1563 din 16.06.2015 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
rectificarea   Bugetului  local  şi   modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la
nivelul  comunei  Gheorghe Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe anul  2015,   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.    1567 din 16.06.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

 rectificării Bugetului local şi  modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la nivelul
comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2015

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

Având în vedere :
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare,
                    - prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul  2015;



Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.   1564  din  16.06.2015 întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- raportul  comun  nr.   1563 din 16.06.2015 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
rectificarea    Bugetului  local  şi   modificarea  Programului  anual al achiziţiilor publice, la
nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,   judeţul  Ialomiţa,  pe  anul  2015,  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,

                                      



Anexa nr.  3  la  pr. HCL nr. 23  din 16.06.2015
      Se modifică programul anual al achiziţiilor publice, aprobat  prin H.C.L nr. 10 din 13.02.2015, astfel:

Nr.
crt.

Obiectul contractului CPV Valoarea 
estimată 
fara TVA 
{lei)

Valoarea estimată 
fara TVA (euro)

Proced
ura 
care 
urmeaz
ă să fie
aplicat
ă

Data estimării 
începerii procedurii

Data estimării 
finalizării procedurii

Persoana
responsabilă
ptr. atribuire contract

Nr.crt.2
2 Achiziţie iluminat public 09310000-5 23581 C.D Cirstea Daniela 

Mihaela
Se modifică şi va avea următorul cuprins:

2 Achiziţie iluminat public 09310000-5 22.005 C.D Cirstea Daniela Mihaela

Nr. crt.3
3 Achiziţie servicii telefonie 64211000-8 7883 C.D. Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
3 Achiziţie servicii telefonie 64211000-8 6.488 C.D. Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt.5
5 Achiziţii materiale reparaţii curente 44420000-0 14482 C.D. 20.03.15 01.11.15 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
5 Achiziţii materiale reparaţii curente 44420000-0 14.833 C.D. 20.03.15 01.11.15 Cirstea Daniela Mihaela

Nr. crt.10
10 Achiziţie carburanţi + piese de schimb autoturism Primărie 09132000-3 

09134200-9 
09134100-8

  1689 C.D 01.02.15 31.12.15 CirsteaDaniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
10 Achiziţie carburanţi + piese de schimb autoturism Primărie 09132000-3 

09134200-9 
09134100-8

2.014  C.D 01.02.15 31.12.15 CirsteaDaniela Mihaela

Nr.crt.11
11 Achiziţie materiale protecţia muncii 35800000-2 4077 C.D 01.02.15 01.12.15 Cirstea Daniela 

Mihaela
Se modifică şi va avea următorul cuprins:

11 Achiziţie materiale protecţia muncii 35800000-2 3626 C.D 01.02.15 01.12.15 Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt.13
13 Servicii   de cadastru 79100000-5 6757 C.D 01.02.15 31.12.15 Cirstea Daniela Mihaela

Se modifică şi va avea următorul cuprins:
13 Servicii   de cadastru 79100000-5 8.278 C.D 01.02.15 31.12.15 Cirstea Daniela Mihaela

Nr.crt.14
14 Cursuri perfectionare 74543000-7 2477 C.D 01.04.15 30.11.15 Cirstea Daniela 

Mihaela
Se modifică şi va avea următorul cuprins:

14 Cursuri perfectionare 74543000-7 4.475 C.D 01.04.15 30.11.15 Cirstea Daniela Mihaela

          Primar,                                                                                                                          Avizat  pentru legalitate
                                                 Ion Mihai                                                                                                               Secretar,                
                                                                                                                                               Praf Monica

Întocmit
 Inspector,

Cîrstea Daniela-Mihaela


