
                                  ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA      

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului local 
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:  
– prevederile art. 5 alin. (4) şi art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
-  expunerea de motive nr.   3881 din 17.11.2017 întocmită de primarul  comunei  Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 3522 din 11.10.2017;
- raportul  nr. 3880 din 17.11.2017  al compartimentului  contabilitate;
- raportul  nr.  3882 din 17.11.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul   nr.  3883 din 17.11.2017   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-  raportul  nr.  3884  din  17.11.2017    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  2017, aprobat  prin Hotărârea nr.  23 din  27.03.2017, astfel  cum a fost  modificat  prin
Hotărârea nr.  31 din 27.06.2017, prin Hotărârea nr.  32 din 28.07.2017, prin Hotărârea nr.  41 din 29.09.2017
şi prin Hotărârea nr.  43 din 19.10.2017, conform anexei,  ce face parte integrantă din prezenta.

Art.  2  – 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.3  – (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,
                   Ion Mihai
                                                                                      Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 

Nr. 43
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 17.11.2017

http://www.gheorghedojail.ro/


                                                                               

Anexa  la  pr. HCL nr. 43 din 17.11.2017

-lei-
 

SPECIFICARE COD Buget
iniţial

Influenţe
-

Influenţe  
+

Program
rectificat

TOTAL VENITURI 2000980        127600 2128580
Cote defalcate din impozit pe venit 0.40201 317000 50000 367000
Imp.cladiri pers.juridice 0.070102 26000 3000 29000
Impozit teren pers.juridice 70202 11000 2600 13600
Taxe judiciare de timbru 703 17000          2000 19000

Sume defalcate din TVA 110202 1525980 45000 1570980
Taxe tarife eliberare licente 160203 69000 3000 72000
Alte impozite si taxe 180250 4000 2000 6000
Venituri din concesiuni 300530 18000 6000 24000
Taxe speciale 360206 13000 4000 17000
Donatii,sponsorizari 370201 0 10000 10000
TOTAL CHELTUIELI 2220123 76600 204200 2347723
AUTORITATI EXECUTIVE 5102 784923 9400 82100 857623
Cheltuieli personal 10 596000 500 58600 654100
Salarii de baza 100101 454500 46500 501000
Indemnizatii consilieri 100112 32000 500 32500
Contrib.asig.sociale de stat 100301 76000 8500 84500
Contributii asig.somaj 100302 3000 300 2700
Contributii asig.sanatate 100303 25000 3000 28000
Contrib.asig.accidente munca 100304 1000 200 800      
Contributii concedii medicale 100306 4500 100 4600
Cheltuieli materiale 20 188923 8900 23500 203523
Furnituri birou 200101 6000 500 6500
Apa,canal si salubritate 200104 46000 5000 51000
Transport 200107 12000 3000 9000
Alte bunuri si servicii 200130 64923 11000 75923
Reparatii curente 2002 13000 4000 9000
Pregatire profesionala 2013 15000 1900 13100
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 32000 7000 39000
Alte servicii pb.generale 5402 50000 3000 3700 50700
Cheltuieli personal 10 50000 3000 3700 50700
Salarii de baza 100101 38000 3200 41200
Contributii asig.soc.de stat 100301 6000 500 6500
Contributii asig.somaj 100302 1000 700 300
Contributii asig.sanatate 100303 3000 800 2200
Contributii asig. accidente munca 100304 1000 900 100
Contributii concedii medicale 100306 1000 600 400
Ordine publica si siguranta 
nationala

61.02 7000 6000 1000

Cheltuieli materiale 20 7000 6000 1000



Alte bunuri si servicii 200130 7000 6000 1000
INVATAMINT 6502 769500 29500 94500 834500

Cheltuieli personal inv.prescolar 10 129000 11800 9000 126200
Salarii baza 100101 101500 9000   92500
 Alte sporuri 100106 2000 400 1600
Fond aferent platii cu ora 100111 0 9000 9000
Contributii asig.sociale 100301 16500 200 16300
Contributii asig.somaj 100302 1000 500 500
Contributii asig.soc.sanatate 100303 5500 100 5400
Contributii ac.munca 100304 500 300 200
Contributii concedii medicale 100306 2000 1300 700
Invatamint primar cheltuieli 
personal

10 279500 6500 17000 290000

Salarii baza 100101 210000 17000 227000
Alte sporuri 100106 6000 500 5500
Fond aferent platii cu ora 100111 20000 4100 15900
Contributii asig.soc.de stat 100301 40000 700 39300
Contributii asig.somaj 100302 1500 200 1300
Contributii concedii medicale 100306 2000 1000 1000
Invatamint sec,infer, 348500 6800 68500 410200
Cheltuieli personal 10 303500 6300 64000 361200
Salarii baza 100101 183500 52400 235900
Alte sporuri 100106 4500 600 3900
Fond plata cu ora 100111 55500 2700 52800
Contributii asig.sociale 100301 36500 11300 47800
Contributii asig.sanatate 100303 15000 300 15300
Contributii ac.munca 100304 1500 1000 500
Contributii concedii medicale 100306 7000 2000 5000
Cheltuieli materiale 20 45000 500 4500 49000
Incalzit iluminat 200103 15000 1500 16500
Pregatire profesionala 2013 2000 500 1500

Asigurare non viata 203003 3000 500 3500
Altecheltuieli cu bunuri si servicii 203030 25000 2500 27500
Alte cheltuieli in domeniul 
invatamintului

12500 4400 8100

Salarii baza 100101 9000 2600 6400
Contributii asig,socia. 100301 1500 500 1000
Contributii asig.somaj 100302 500 400 100
Contributii sanatate 100303 500 100 400
Contributii ac.munca 100304 500 400 100
Concedii med.si indemnizatii 100306 500 400 100
Cultura recreere si religie 6702 49700 2500 5900 53100
Biblioteca 67020302 25700 800 3300 28200
 Cheltuieli personal 10 25700 800 3300 28200
Salarii baza 100101 20100 3000 23100
Contributii asig.sociale 100301 3500 200 3700
Contributii asig soc.sanatate 100303 1100 100 1200
Contributii  concedii medicale 100306 1000 800 200
Camine culturale 67020307 24000 1700 2600 24900



Cheltuieli personal 10 24000 1700 2600 24900
Salarii baza 100101 18000 2300 20300
Contributii asig.sociale 100301 3000 300 3300
Contributii asig.sanatate 100303 2000 900 1100
Contributii conc.medi 100306 1000 800 200
Asigurari si asist.soc. 6802 359000 20000 339000
Ajutor social in numerar 570201 359000 20000 339000
LOCUINTE SERV.SI 
DEZV.PUBLICA

7002 160000 1200 13000 171800

Cheltuieli personal 10 123000 1200 9000 130800
Salarii baza 100101 105000 7000 112000
Contributii asig.sociale 100301 16000 2000 18000
Contributii asig somaj 100302 1000 400 600
Contributii accidente munca 100304 1000 800 200
Cheltuieli materiale 20 37000 4000 41000
Incalzit iluminat 200103 37000 4000 41000
Transporturi 8402 40000 5000 5000 40000
Cheltuieli materiale 20 40000 5000 5000 40000
Alte buniri si servicii 200130 40000 5000 35000
Reparatii curente 2002 0 5000 5000

                    

 Primar,
                        Ion Mihai
                                                                                        Avizat pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 

                                                                   Întocmit

                                                                  Inspector,

                                                            Dorobanţu Gilica



               JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.  3522 din 11.10.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,   11.10.2017

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    11.10.2017, am procedat la afişarea la sediul
Consiliului Local al  comunei Gheorghe Doja, a anunţului  referitor la rectificarea Bugetului local,  la
nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017. 

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  rectificarea
Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017, conform anexei,
pentru a fi consultat de persoanele interesate.

Având  în  vedere  că  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  local,  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.

Vă mulţumim.

Data:    11.10.2017

Primar,
                                                                Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr.    3881 din 17.11.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea Bugetului local,  

  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

În conformitate cu:  
– 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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- raportul  nr. 3880 din 17.11.2017   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.    3880 din 17.11.2017 

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre

  pentru   aprobarea rectificării Bugetului local,  
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2017

În conformitate cu:  
– 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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Au  fost  întocmite  anexele  la  proiectul  de  hotărâre,   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.    3883 din 17.11.2017 

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

rectificării Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

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

În conformitate cu:  
– 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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  3881 din 17.11.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 3522 din 11.10.2017;
- raportul  nr. 3880 din 17.11.2017  al compartimentului  contabilitate;
- 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, pe anul 2017, 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.   3882 din 17.11.2017 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

rectificării Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

Comisia juridică şi de disciplină,
În conformitate cu:  
– 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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  3881 din 17.11.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 3522 din 11.10.2017;

– raportul  nr. 3880 din 17.11.2017  al compartimentului  contabilitate;
- 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,  pe anul 2017,  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.     3884 din 17.11.2017 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea

rectificării Bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, 
pe anul 2017

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

În conformitate cu:  
– 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. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  3881 din 17.11.2017   întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 3522 din 11.10.2017;
- raportul  nr. 3880 din 17.11.2017  al compartimentului  contabilitate;
- 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, pe anul 2017, 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

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

DECEMBRIE 2017- FEBRUARIE 2018

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

astăzi, 24.11.2017;
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  DECEMBRIE 2017- FEBRUARIE
2018, domnul (doamna)___________________________.

                   Primar,
                           Ion Mihai

                                                                              Avizat  pentru legalitate,                 
                                                                                             Secretar,

                                                                                                     Praf Monica

Nr. 44
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 17.11.2017          



                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                            PROIECT
               

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii   

REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 
 COMUNA    GHEORGHE DOJA ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

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

- prevederile  art. 5 lit. c) şi  art. 6 alin. (11) 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  H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea  Strategiei  de Dezvoltare Locală a
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Analizând:
-    prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 20 din 14.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,
pentru    obiectivul   de  investiţii    REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALĂ  GIMNAZIALĂ,  COMUNA
GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, actualizaţi;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 3891 din 17.11.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea aprobării

indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru  obiectivul de investiţii  ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA
GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul de specialitate nr. 3890 din 17.11.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor  indicatori tehnico-
economici actualizaţi pentru  obiectivul de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul nr. 3892 din 17.11.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 3893 din 17.11.2017  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţia mediului şi turism,
-  raportul  nr.   3894 din 17.11.2017  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  aprobă  principalii  indicatori tehnico-economici,  actualizaţi,   ai  investiţiei  ”REABILITARE,
MODERNIZARE  ŞI  DOTARE   SCOALA GIMNAZIALĂ   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  care face parte integrantă din prezenta, 

Art. 2 -  (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. 3 -  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. 45
Iniţiată  la Gheorghe  Doja

http://www.sloboziail.ro/


Astăzi, 17.11.2017

ANEXĂ la pr. HCL nr. 45 din 17.11.2017 

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
pentru  obiectivul de investiţii

”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ 
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”

 

 Obiectiv
proiectat 

(lei)

   
1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 1.818.291,81

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA) 1.530.800,82
                               din care C+M (cu TVA ) 1.258.458,72
2. Eşalonarea investiţiei  

Anul I 
INV 1.818.291,81
C+M 1.258.458,72

3. Durata de realizare a investiţiei – luni 12

                Primar,
            ION MIHAI                 Avizat  pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                       PRAF MONICA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 3890 din 17.11.2017  

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre 

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) 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 apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Analizând:
-    prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 20 din 14.03.2017 privind aprobarea

principalilor indicatori tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu
se  finanţează  de  la  bugetul  de  stat  prin  PNDL,  pentru    obiectivul   de  investiţii    REABILITARE  ,
MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL
IALOMIŢA;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA
GIMNAZIALĂ

 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, actualizaţi;
Propunem  iniţierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici

actualizaţi,  pentru   obiectivul   de  investiţii    REABILITARE ,  MODERNIZARE  ŞI  DOTARE ŞCOALĂ
GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,    Inspector achiziţii publice,    Inspector urbanism,
         Vlăsceanu Puiu        Dorobanţu Gilica             Cîrstea Daniela-Mihaela             Miclea Odeta



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 3891 din 17.11.2017  

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici,  actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) 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 ulte-
rioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Examinând: 
- raportul de specialitate nr.  3890 din 17.11.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor indicatori

tehnico-economici   actualizaţi,  pentru    obiectivul   de  investiţii     REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALĂ
GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

Analizând:
-    prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 20 din 14.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,
pentru    obiectivul   de  investiţii    REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALĂ  GIMNAZIALĂ,  COMUNA
GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, actualizaţi;

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia juridică şi de disciplină,
Nr. 3892 din 17.11.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

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

- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) 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 apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  3891 din 17.11.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea  aprobării  principalilor  indicatori  tehnico-economici   actualizaţi,  pentru    obiectivul   de  investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE
DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr.  3890 din 17.11.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori tehnico-economici  actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

-    prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 20 din 14.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,
pentru    obiectivul   de  investiţii    REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALĂ  GIMNAZIALĂ,  COMUNA
GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, actualizaţi;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici   actualizaţi,   pentru   obiectivul   de  investiţii     REABILITARE ,  MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

Pentru care am încheiat prezentul.



Comisia juridică şi de disciplină,

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Nr. 3893 din 17.11.2017  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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

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

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) 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 apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  3891 din 17.11.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea  aprobării  principalilor  indicatori  tehnico-economici   actualizaţi,  pentru    obiectivul   de  investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE
DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr.  3890 din 17.11.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori tehnico-economici  actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

-    prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 20 din 14.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,
pentru    obiectivul   de  investiţii    REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALĂ  GIMNAZIALĂ,  COMUNA
GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, actualizaţi;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici   actualizaţi,  pentru    obiectivul   de  investiţii     REABILITARE ,  MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

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. 3894 din 17.11.2017 

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ, 

 COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA

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 şi art.7 alin. (1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art. 5 lit. a) şi  art. 6 alin. (1) 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 apro-
barea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   H.G.nr.  907  din  29  noiembrie  2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 39 din 30.10.2014 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  3891 din 17.11.2017  a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi

oportunitatea  aprobării  principalilor  indicatori  tehnico-economici,   actualizaţi,  pentru    obiectivul   de  investiţii
REABILITARE , MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE
DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- raportul de specialitate nr.  3890 din 17.11.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor
indicatori tehnico-economici,  actualizaţi, pentru   obiectivul  de investiţii    REABILITARE , MODERNIZARE
ŞI DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

-    prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja  nr. 20 din 14.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici  şi a finanţării  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,
pentru    obiectivul   de  investiţii    REABILITARE  ,  MODERNIZARE   ŞI  DOTARE  ŞCOALĂ  GIMNAZIALĂ,  COMUNA
GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA;

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”, actualizaţi;

Analizând:
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori

tehnico-economici   actualizaţi,  pentru    obiectivul   de  investiţii     REABILITARE ,  MODERNIZARE  ŞI
DOTARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ,   COMUNA    GHEORGHE DOJA  ,  JUDEŢUL IALOMIŢA.

Pentru care am încheiat prezentul.

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


