
                                    ROMÂNIA
        JUDEŢUL IALOMIŢA

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
      PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada

SEPTEMBRIE 2016- NOIEMBRIE 2016 

Consiliul local Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  votul  exprimat  de majoritatea consilierilor  întruniţi   în şedinţa deîndată,

astăzi, 02.09.2016,
În temeiul art.45  alin. (1)  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.  unic  -  Se  alege  ca  preşedinte  al  şedinţelor  Consiliului  Local  al  comunei
Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada SEPTEMBRIE 2016- NOIEMBRIE
2016, domnul (doamna) _____________________________.

            Primar,                                                           Avizat  pentru legalitate,

          Ion Mihai                                                                         Secretar, 
                                                                                          Praf Monica  

Nr. 7
          Iniţiată la GHEORGHE DOJA

                   Astăzi, 31.08.2016



             ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în
Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, 

judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
În conformitate cu:
-  prevederile  art.  96  alin.  (2)  lit.  a)   din  Legea  nr.  1/2011  a  educaţiei  naţionale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  1  din  Ordinul  MECTS nr.  3.753/2011 privind  aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pentru

aprobarea  Metodologiei-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  de  administraţie  din
unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  Hotărârii  Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 6 din 01.02.2016
privind organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul
şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1089 din 27.07.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa

de iniţiator, înregistrată sub nr. 2874 din 30.08.2016;
   -  raportul nr. 2873 din 30.08.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

- raportul  de avizare nr.  2875 din 30.08.2016 al   comisiei pentru activităţi social-culturale,
culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia copilului,  din cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1,  art. 45, alin. 1
şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1 –  Se  desemnează  doamna  (domnul)____________________________,  consilier
local, ca reprezentant al Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în cadrul
Consiliului   de administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja, pentru anul şcolar 2016- 2017.

Art. 2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe
Doja,   persoanei nominalizată la art. 1, Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja  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. 8
Iniţiată la GHEORGHE DOJA

                      Astăzi, 31.08.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


                       ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 2873 din 30.08.2016

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea desemnării  reprezentantului Consiliului Local  al

comunei Gheorghe Doja,  în Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale din
comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

În conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit.  a)  din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din  Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pen-

tru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  nr.  6  din
01.02.2016 privind organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1089 din 27.07.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;

Propun ca în temeiul  prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a),
pct. 1,  art. 45, alin. 1  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 o hotărâre
în  vederea  desemnării  reprezentantului  Consiliului  Local   al  comunei  Gheorghe  Doja,   în
Consiliul  de administraţie al Şcolii  Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
pentru anul şcolar 2016- 2017.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,
Vlăsceanu Puiu

                             ROMÂNIA



              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 2874 din 30.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de Hotărâre

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,
în Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

În conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit.  a)  din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din  Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pen-

tru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  nr.  6  din
01.02.2016 privind organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1089 din 27.07.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
   -  raportul nr. 2873 din 30.08.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

 Propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a),
pct. 1 şi   art. 45, alin. 2, lit. a)  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

                                 

                                           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. 2875 din 30.08.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,
în Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

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

În conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit.  a)  din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din  Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   art. 4 alin. (1) lit. a) din  Ordinul nr. 4.619 din 22 septembrie 2014  pen-

tru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  nr.  6  din
01.02.2016 privind organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1089 din 27.07.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja,  în

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 2874 din 30.08.2016  ;
   -  raportul nr. 2873 din 30.08.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

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

Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,   proiectul  de  hotărâre   privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în Consiliul  de
administraţie al Şcolii  Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pentru
anul şcolar 2016- 2017.

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 stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii,

 în cazul contractelor de complexitate redusă

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141  din  H.G.  nr.  395  din  2  iunie  2016 pentru  aprobarea  Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  2877 din 30.08.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- raportul  de specialitate  nr. 2876 din 30.08.2016,
- raportul nr. 2878 din 30.08.2016al comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art.45  alin.  (1)  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  stabileşte  Comisia  de   evaluare  pentru  atribuirea  contractelor  de  achiziţie

publică/acordurilor  cadru  care  au  ca  obiect  furnizarea  de  produse  sau  prestarea  de  servicii,  în  cazul
contractelor de complexitate redusă, în următoarea componenţă:

- Cîrstea Daniela-Mihaela- inspector   achiziţii publice- preşedinte al comisiei de evaluare
şi persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de  atribuire;

- jr. Ion Marilena – inspector- membru;
- Dorobanţu Gilica – inspector  – membru;
- Miclea Odeta – inspector- membru;
- Radu Mariana-Laura- inspector – membru.
Membrii de rezervă:
- jr.Frîncu Cornelia – inspector;
- Fuerea Stanciu-Corina – referent;
- Praf Gică- inspector.

Art. 2 -  Comisia de evaluare stabilită potrivit art. 1 va aduce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, de  H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi de alte acte norma-
tive cu aplicabilitate în domeniul achiziţiilor publice.

Art. 3  – (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei, compartimentului achiziţii
publice, membrilor comisiei stabilită la art. 1, Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa afişată la sediul
instituţiei şi  pe site-ul www.gheorghedojail.ro   .

 (2) Primarul comunei, compartimentul achiziţii publice şi comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(3) Prezenta  a  fost  adoptată  cu  respectarea  art.  45  alin.  (1)  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. 9

Iniţiată la GHEORGHE DOJA
            Astăzi,  31.08.2016   

http://www.gheorghedojail.ro/


                         ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
                  Nr. 2877 din 30.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru

atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea
de produse sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă

Având în vedere:
-  necesitatea  şi  oportunitatea  aprobării   unei  comisii  de  evaluare  pentru

atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea
de produse sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă;

 În conformitate cu:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141 din  H.G.  nr.  395 din  2  iunie  2016 pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu-
lui  de  achiziţie  publică/acordului-cadru din  Legea  nr.  98/2016 privind achiziţiile
publice;

Examinând:
- raportul  de specialitate  nr. 2876 din 30.08.2016,

Consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri, conform proiectului de hotărâre
anexat.

Primar,
 ION MIHAI



                          ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
                  Nr. 2876 din 30.08.2016

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

privind stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de

servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă

Având în vedere:
- necesitatea desfăşurării legale şi optime a activităţii de atribuire a contractelor de

achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de
servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă;

În conformitate cu:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141 din  H.G.  nr.  395 din  2  iunie  2016 pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu-
lui  de  achiziţie  publică/acordului-cadru din  Legea  nr.  98/2016 privind achiziţiile
publice;
Propun  iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se organizeze  comisia de

evaluare  pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca
obiect  furnizarea  de  produse  sau  prestarea  de  servicii,  în  cazul  contractelor  de
complexitate redusă.
.

                               Inspector,
                   Cîrstea Daniela-Mihaela



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

                    Nr. 2878 din 30.08.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE 

privind stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de

servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
-  necesitatea   stabilirii  componenţei   Comisiei  de  evaluare   pentru  atribuirea

contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse
sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă;

În conformitate cu:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141 din  H.G.  nr.  395 din  2  iunie  2016 pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu-
lui  de  achiziţie  publică/acordului-cadru din  Legea  nr.  98/2016 privind achiziţiile
publice;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  2877  din  30.08.2016 întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- raportul  de specialitate  nr. 2876 din 30.08.2016,
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm cu unanimitate de voturi  proiectul  de hotărâre  şi  propunem,  ca  în

temeiul art.45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din   Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice  locale   republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte
hotărârea   privind  stabilirea  componenţei   Comisiei  de  evaluare   pentru  atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse
sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă, conform proiectului
de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia juridică şi de disciplină,



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCALAL COMLINEI GHEORGHE DOJA
PROIECT

HOTARARE
privind rectificarea Bugetului local, modificarea qi completarea Listei de investi{ii qi modificarea gi completarea

Programului anual al achizifii lor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, jude{ul lalomi{a, pe anul2016

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeful Ialomi{a,
in conformitate cu:

prevederile art.5 alin. (4),art.19 alin. (2) 9i art.23 alin. (2) lit. f) din Legea nr.27312006 privind
finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

prevederile Legii nr. 33912015 a bugetului de stat pe anul 201 6;
Avind in vedere:

adresa nr. H.G. -5T29796 din 29.08.2016 a A.J.F.P. Ialomifa;

"*_r"llt'24 

dinAnexa la HotdrArea Consiliului Judefean lalomi{a nr.24 din 10.08.2016;

- expunerea de motive nr. 2880 din 30.08.2016 intocmitA de primarul comunei Gheorghe Doja,
- procesul-verbal nr. 2568 din 29.07 .2016;
- raportul comun nr.2879 din 30.08.2016 alcompartimentelor contabilitate qiachizili i publice;
- raportul nr. 2881 din 30.08.2016 al comisiei juridice gide disciplind;
- raportul nr. 2882 din 30.08.2016 al comisiei pentru agriculturd, activitAti economico-financiare,

amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia mediului gi turism;
- raportul nr.2883 din 30.08.2016 al comisiei pentru activitS{i social-culturale, culte, inv5{amant, sdndtate

gi familie, muncdji protecfie socialS, proteclia copilului;
In temeiul art.45 alin. (2)lit.a),art.36 alin. (2) lit. b) 9i alin. (4) lit. a) 9i art. l l5 alin. (l) l it. b) din Legea

nr.2l5l200l privind administra{ia publica localS, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgTE:

Art.l - Se aprobd rectificarea Bugetului local la nivelul comunei Gheorghe Doja, judelul lalomila, pe anul
2016, aprobat prin Hotdr6rea nr. 10 din 01.02.2016 9i modificat gi completat prin Hotdrdrea nr. 14 din 16.03.2016,
Hotdrdrea nr.2l din 27.04.2016, Hotdr6rea nr. 7 din 05.07.2016 giHotSrdrea nr. l0 din 29.07.2016, conform anexei nr. 1,
ce face parte integrantd din prezenta.

Art.2 - Se aprobd modificarea gi completarea Listei de investilii, la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeful lalomifa, pe anul 2016, aprobatd prin Hotdrdrea nr. 10 din 01.02.2016 gi modificat[ gi completatdprin Hotdrdrea nr.
14 din 16.03.2016, Hotdrdrea nr. 21 din 27.04.2016, Hotdrdrea nr.7 din 05.07.2016 9i Hotdrdrea nr. 10 din 29.07.2016,
conform anexei nr.2, ce face parte integrant6 din prezenta.

Art.3 - Se aprobd modificarea $i completarea Programului anual al achiziliilor publice, la nivelul comunei
GheorgheDoja,judeiul Ialomila,peanul 2016, aprobatprinHotdrdreanr. l0din 01.02.2016 9i modificatgicompletatprin
Hotdrdrea nr. 14 din 16.03.2016, Hotdrdrea nr.21 din 27.04.2016, Hotdrdrea nr. 7 din 05.07.2016 giHotdrdrea nr. 10 din
29.01.2016, conform anexei nr. 3, ce face parte integrantd din prezenta.

Art.4 Prezenta hotdrdre va fi transmisd pe site-ul www.mai.gov.ro gi afigatd pe site-ul
www.eheorshedojail.ro de cdtre primar gi compartimentul contabilitate gi va fi adusd la cunoqtinld publicd prin afigare la
sediul Consiliului Local Gheorghe Doja precum gi comunicatd Instituliei Prefectului - judelul lalomila.

Art.S - (1) Primarul comunei qi compartimentele contabilitate gi achizilii pubice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

(2) Prezenta a fost adoptatd cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 21512001 privind
admilistralia publicd local6, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Avi4at pentru legalitate
n Secretar,
r -Praf Monica'''''

r,
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Inifiata la GHEORGHE DOJA
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