
                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

 PROIECT
HOTĂRÂRE

 privind  modificarea anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind aprobarea
Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
 a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice  

şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane juridice

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
 prevederile   Legii nr. 51  din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 prevederile   Legii   nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
 procesul-verbal nr. 4275  din 29.12.2016 încheiat în cadrul adunării publice,
Examinând: 
 expunerea de motive nr. 164 din 17.01.2017  a primarului comunei Gheorghe Doja,

judetul Ialomita,
 raportul nr. 163 din 17.01.2017 al viceprimarului;
 raportul nr. 165 din 17.01.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
 raportul nr. 166 din 17.01.2017  al comisiei juridice şi de disciplină,
 adresa nr. 11 din 05.01.2017 a  S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L.;
 procesul verbal nr. 167 din 17.01.2017; 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera c)  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 modificarea cap. X art. 17 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.  14 din
11.05.2010 privind Contractul de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul
comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, care va avea următorul cuprins:

“Tarifele  practicate  pentru  prestarea  activitatii  de  precolectarea,  colectarea  si
transportul  deseurilor  menajere,  inclusiv  ale  deseurilor  toxice  periculoase  din  deseurile
menajere,  cu exceptia  celor  cu regim special,  sortarea deseurilor  menajere si  depozitarea
controlata a deseurilor menajere
     sunt urmatoarele:

- pentru persoane fizice: 6  lei/pubela de 0,12  mc,  inclusiv TVA;
- pentru persoanele juridice: 80  lei/mc, inclusiv TVA.”
Art. 2 –   Se aprobă modificarea cap. VIII art. 10 alin. (1)  din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.

14 din 11.05.2010 referitoare la    Contractul- cadru de prestare a serviciului de salubrizare
pentru persoane fizice,   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, care va avea
următorul cuprins:

“Operatorii vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:



Denumirea  serviciului UM
pubelă

Colectare  şi  transport  în
vederea  neutralizării  de
deşeuri menajere

6   lei/pubela de 0,12 mc,
inclusiv TVA

Art. 3 –   Se aprobă modificarea cap. VIII art. 11 alin. (1)  din Anexa nr. 3  la Hotărârea
nr.   14  din  11.05.2010  referitoare  la     Contractul-  cadru  de  prestare  a  serviciului  de
salubrizare  pentru persoane  juridice,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,
care va avea următorul cuprins:

“Operatorii  vor  practica  tarifele  aprobate  potrivit  prevederilor  legale  în  vigoare  şi
consemnate în anexa nr. 1a).

Anexa 1a)  Taxa pe valoarea adaugată este inclusa în tarif.
Nr.
crt.

Categorie Denumirea
serviciului

U.M. Tariful  /UM
-lei-

1 Agenti economici Colectare  +
transport

mc
80 

2 Institutii publice Colectare  +
transport

mc
80 

Art.  4 -    Prezenta  hotărâre se  comunică  Primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentului  achiziţii  publice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului
comunei Gheorghe Doja  şi  Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,  în vederea  exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului
comunei Gheorghe Doja,  prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale   şi
prin publicare  pe  site www.gheorghedojail.ro.
       Art. 5 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările
ulterioare.

(2) Primarul şi compartimentul achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Gheorghe Doja vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Primar,                            Avizat  pentru legalitate
            Ion Mihai                                  Secretar,

                 Praf Monica

Nr. 1
Iniţiată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  17.01.2017

           

http://www.gheorghedojail.ro/


  R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 164 din 17.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind  modificarea anexelor 1, 2 şi 3 din

Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind aprobarea Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor de
salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

 a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice  
şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane juridice

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:

- prevederile   Legii nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare,

- prevederile   Legii   nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor,  cu
modificările şi completările ulterioare,
Examinând: 

- procesul-verbal nr. 4275  din 29.12.2016 încheiat în cadrul adunării publice,
- raportul nr. 163 din 17.01.2017 al viceprimarului,
- adresa nr. 11 din 05.01.2017 a  S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L.

  Propun  adoptarea  unei  hotărâri  a  consiliului  local  privind   modificarea  anexelor  1,  2  şi  3  din
Hotărârea  nr.  14 din  11.05.2010 privind  aprobarea  Contractului  de delegare   a  gestiunii  activităţilor  de
salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,    a  Contractului-  cadru de prestare a
serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice  şi  a   Contractului-  cadru de prestare  a serviciului  de
salubrizare  pentru persoane juridice,  conform proiectului de hotărâre.

             Pentru care am încheiat prezenta.

    Primar,
Ion Mihai



              R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 163 din 17.01.2017

R A P O R T 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri 

privind  modificarea anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind aprobarea Contractului de
delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

 a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice  
şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane juridice

În conformitate cu:
- prevederile   Legii nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   Legii   nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor,  cu

modificările şi completările ulterioare,
Examinând: 

- procesul-verbal nr. 4275  din 29.12.2016 încheiat în cadrul adunării publice,
- adresa nr. 11 din 05.01.2017 a  S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L.;

Considerăm necesar şi oportun iniţierea  proiectului de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea
adoptării unei hotărâri  privind  modificarea anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind
aprobarea  Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor de   salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa,  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice
şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane juridice, astfel:

a) modificarea cap. X art. 17 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.  14 din 11.05.2010 privind Contractul
de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul
Ialomita, care va avea următorul cuprins:

“Tarifele practicate pentru prestarea activitatii de precolectarea, colectarea si transportul deseurilor
menajere,  inclusiv  ale  deseurilor  toxice  periculoase  din  deseurile  menajere,  cu  exceptia  celor  cu  regim
special, sortarea deseurilor menajere si depozitarea controlata a deseurilor menajere
     sunt urmatoarele:

- pentru persoane fizice: 6  lei/pubela de 0,12  mc,  inclusiv TVA;
- pentru persoanele juridice: 80  lei/mc, inclusiv TVA.”

b) modificarea cap.  VIII  art.  10 alin.  (1)   din Anexa nr.  2  la  Hotărârea nr.   14 din 11.05.2010
referitoare la    Contractul- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice,
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, care va avea următorul cuprins:

“Operatorii vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:
Denumirea  serviciului UM

pubelă
Colectare şi transport în vederea
neutralizării  de  deşeuri
menajere

6   lei/pubela  de  0,12  mc,
inclusiv TVA

c) modificarea cap.  VIII art.  11 alin. (1)  din Anexa nr. 3  la Hotărârea nr.   14 din 11.05.2010
referitoare  la     Contractul-  cadru  de  prestare  a  serviciului  de  salubrizare   pentru  persoane
juridice,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, care va avea următorul cuprins:

“Operatorii vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare şi consemnate în anexa
nr. 1a).

Anexa 1a)  Taxa pe valoarea adaugată este inclusa în tarif.
Nr. crt. Categorie Denumirea  serviciului U.M. Tariful /UM -lei-
1 Agenti economici Colectare + transport mc 80 
2 Institutii publice Colectare + transport mc 80 

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,              
                                Vlăsceanu Puiu                                         

                        



ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
          

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu:
- prevederile   Legii nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   Legii   nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor,  cu

modificările şi completările ulterioare,

Se publică, în vederea cunoaşterii acestuia de către locuitorii comunei Gheorghe
Doja şi de către orice alte persoane interesate, 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri 

privind  modificarea anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind aprobarea Contractului de
delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

 a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice  
şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane juridice

Persoanele interesate pot  face propuneri,  sugestii,  opinii  şi  recomandări  în vederea
îmbunătăţirii  acestui  proiect,  la  sediul  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  la
domnul Vlăsceanu Puiu, viceprimar, în termen de  10 de zile de la afişarea prezentului  la
sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro .

     
       

Data afişării:  17.01.2017

  Primar,         Viceprimar,
                               Ion Mihai                Vlăsceanu Puiu

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr. 167 din 17.01.2017

PROCES-VERBAL
Data: 17.01.2017

În conformitate cu:
- prevederile   Legii nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile   Legii   nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Astăzi, data de mai sus, s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Local al comunei
Gheorghe Doja şi pe site  www.gheorghedojail.ro,  în vederea cunoaşterii acestuia de către
locuitorii comunei Gheorghe Doja şi de către orice alte persoane interesate, a PROIECTUL
DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010
privind  aprobarea Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de
salubrizare  pentru persoane fizice  şi  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de
salubrizare  pentru persoane juridice.

.
     

       

     Primar,  Viceprimar,
                                   Ion Mihai                    Vlăsceanu Puiu

http://www.gheorghedojail.ro/


                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.  166 din 17.01.2017

RAPORT
pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind

aprobarea modificaării anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind
aprobarea Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de
salubrizare  pentru persoane fizice  şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de

salubrizare  pentru persoane juridice

          Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
      prevederile   Legii nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 prevederile   Legii   nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
 procesul-verbal nr. 4275  din 29.12.2016 încheiat în cadrul adunării publice,
Examinând: 
 expunerea de motive nr. 164 din 17.01.2017a primarului comunei Gheorghe Doja,

judetul Ialomita,
 raportul nr. 163 din 17.01.2017al compartimentului de specialitate,
 adresa nr. 11 din 05.01.2017 a  S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L.;
  -  proiectul  de  hotarâre  prezentat  de  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul

Ialomiţa,
       Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind  modificarea
anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind  aprobarea  Contractului de
delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa,  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane
fizice  şi  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane
juridice.

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.  165 din 17.01.2017

RAPORT
pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind

modificarea anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind  aprobarea
Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de

salubrizare  pentru persoane fizice  şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de
salubrizare  pentru persoane juridice

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

Având în vedere:
      prevederile   Legii nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 prevederile   Legii   nr.  101  din  25  aprilie  2006  a  serviciului  de  salubrizare  a

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
 procesul-verbal nr. 4275  din 29.12.2016 încheiat în cadrul adunării publice,
Examinând: 
 expunerea de motive nr. 164 din 17.01.2017a primarului comunei Gheorghe Doja,

judetul Ialomita,
 raportul nr. 163 din 17.01.2017al compartimentului de specialitate,
 adresa nr. 11 din 05.01.2017 a  S.C. SALUBRITATE COMUNALĂ S.R.L.;
  -  proiectul  de  hotarâre  prezentat  de  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul

Ialomiţa,
       Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind  modificarea
anexelor 1, 2 şi 3 din Hotărârea nr. 14 din 11.05.2010 privind  aprobarea  Contractului de
delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa,  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane
fizice  şi  a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane
juridice.

Pentru care am încheiat prezentul.

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


