
                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
   

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii

 ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

-  prevederile  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr. 1701 din 16.06.2016 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa privind numărul maxim de pos-

turi;
- avizul nr.  24649/12.07.2013 al A.N.F.P. Bucureşti;

Examinând:
- nota de fundamentare nr.  787    din 13.03.2017  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 786    din 13.03.2017  al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.  788    din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;

În temeiul  art. 36  alin. (2) litera a)  şi alin. (3) litera b),  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 aprobă  structura organizatorică  a aparatului de specialitate al  primarului comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2 - Se aprobă  statul de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3 - Primarul şi compartimentul  resurse  umane  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

                   Primar,                            Avizat  pentru legalitate
      Ion Mihai                                                                                       Secretar,

                                                                                                                       Praf Monica

Nr.  12
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  13.03.2017

                                 



                              ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           PROIECT

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

“Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 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 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 art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 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 ul-

terioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 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:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  790  din  13.03.2017a  Primarului  Comunei  Gheorghe  Doja  privind  necesitatea  şi   oportunitatea

aprobării   indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr.789 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori tehnico-
economici pentru  obiectivul de investiţii  “Îmbunătăţirea calităţii apei în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,   precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 791 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  792  din  13.03.2017al  comisiei  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi

urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.   793 din 13.03.2017al 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 ai investiţiei “Îmbunătăţirea calităţii apei 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 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat, în valoare
de  29.243 lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

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

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

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

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 13
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017
                               

http://www.sloboziail.ro/


                                 ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           PROIECT

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

“Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

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

- prevederile  art. 5 lit. b) şi  art. 6 alin. (2) 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 art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 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 ulterioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 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:

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului  “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa”, 
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  795  din  13.03.2017   a  Primarului  Comunei  Gheorghe  Doja  privind  necesitatea  şi   oportunitatea  aprobării

principalilor  indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 794 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori  tehnico-economici
pentru  obiectivul de investiţii  “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 796 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 797 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism,
- raportul nr. 798 din 13.03.2017  al 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 ai  investiţiei “Extindere sistem de canalizare şi tratare ape uzate
menajere  în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 28/2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta,.

Art. 2 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat, în valoare
de  199.410 lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

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

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

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

    Primar,
ION MIHAI                   Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 14
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017
                                  

http://www.sloboziail.ro/


                                ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           PROIECT

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

"REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA" 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

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

- prevederile  art. 5 lit. m) şi  art. 6 alin. (10^1) 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 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 art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 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 ulterioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 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:

- indicatorii  tehnico-economici ai  proiectului  "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA";
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  800  din  13.03.2017   a  Primarului  Comunei  Gheorghe  Doja  privind  necesitatea  şi   oportunitatea  aprobării

principalilor  indicatori  tehnico-economici  pentru   obiectivul  de  investiţii  "REABILITARE  REŢEA DE  ILUMINAT PUBLIC  ÎN  COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA", precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 799 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor  indicatori  tehnico-economici
pentru  obiectivul de investiţii "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL IALOMIŢA",
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 801 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 802 din 13.03.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism,
- raportul nr. 803 din 13.03.2017  al 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 ai investiţiei "REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC
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 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat, în valoare
de 40.504,79 lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

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

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

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

    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 15
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           PROIECT

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

“Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

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

- prevederile   art. 3 lit. a), art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. e)  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. e) şi art. 6 alin. (4)  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 art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 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 ul-

terioare;
- prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 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:

- indicatorii tehnico-economici ai  proiectului  “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa”;
Examinând:
-  expunerea de motive nr.  805 din 13.03.2017  a  Primarului  Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi   oportunitatea

aprobării   principalilor indicatori   tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii  “Modernizarea reţelei  de drumuri publice în
interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul de specialitate nr. 804 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării principalilor indicatori  tehnico-
economici pentru  obiectivul de investiţii “Modernizarea reţelei de drumuri publice în interiorul localităţii Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa”,  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

- raportul nr. 806 din 13.03.2017  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr.  807 din 13.03.2017  al  comisiei  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea teritoriului  şi

urbanism, protecţia mediului şi turism,
- raportul nr.  808 din 13.03.2017  al 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  indicatorii   tehnico-economici  ai  investiţiei  “Modernizarea reţelei  de drumuri  publice în
interiorul localităţii 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 -  Se aprobă participarea  la cofinanţarea proiectului cu sumele ce depăşesc sumele alocate de la bugetul de stat, în valoare
de 672.119  lei, din bugetul local al comunei şi din alte surse legal constituite. 

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

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

cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. de către secretarul comunei Gheorghe Doja.
    Primar,
ION MIHAI                           Avizat pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 16
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


                                  ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
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

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 dez-
voltare 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 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 ulte-
rioare;

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

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

Examinând:
- expunerea de motive nr. 813 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea aprobării  indicatorilor

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

- raportul de specialitate nr. 812 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  principalilor  indicatori tehnico-economici
pentru  obiectivul de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALA GIMNAZIALĂ
 ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul nr. 814 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr.  815din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism,
- raportul nr.  816 din 13.03.2017al 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 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 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL,  în valoare
de 111.997,44 lei. 

Art.3 -  Se aprobă realizarea obiectivului   de investiţii   REABILITARE, MODERNIZARE  ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ,
COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA.

Art. 4 -  (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. 5 -  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. 17
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

                                  

http://www.sloboziail.ro/


                                   ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA                                                                           PROIECT

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări independente

pentru obiectivul de investiţii   
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ

 ÎN   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 dez-
voltare 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 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 ulte-
rioare;

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

- indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA
GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 818 din 13.03.2017a Primarului Comunei Gheorghe Doja privind necesitatea şi  oportunitatea aprobării  achiziţiei de

dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de echipamente şi dotări independente   pentru obiectivul de investiţii
”REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul de specialitate nr. 817 din 13.03.2017  privind necesitatea şi  oportunitatea  aprobării  achiziţiei de dotări cu echipamente şi mobilier
specific  didactic  şi  de  laborator   şi  alte  categorii  de  echipamente  şi  dotări  independente    pentru  obiectivul  de  investiţii     ”REABILITARE,
MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ  ÎN   COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA”;

- raportul nr. 819 din 13.03.2017 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 820 din 13.03.2017al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism,
- raportul nr.  821 din 13.03.2017al 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 dotarea  cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator şi  alte categorii de echipamente şi dotări independente
pentru  obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN COMUNA    GHEORGHE DOJA,
JUDEŢUL IALOMIŢA in valoare de  212.755 lei cu TVA ,   pentru care se solicită finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, conform
Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea finantării, dotării cu  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator  şi alte categorii de
echipamente şi dotări independente pentru  obiectivul de investiţii “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  SCOALĂ GIMNAZIALĂ ÎN
COMUNA    GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL IALOMIŢA, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă  finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL ,  din bugetul local al comunei si 
din alte surse legal constituite.

Art. 4 -  (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. 5 -  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. 18
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

                                  

http://www.sloboziail.ro/


                               ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA    
                                                                       PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea

Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 781 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul comun nr.780 din 13.03.2017;
- raportul nr. 782 din 13.03.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9),  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,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă ca modalitate  de înscriere a datelor în registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, “invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru
înscrierea datelor în registrul agricol”.

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

 (2)  Primarul  Comunei   Gheorghe  Doja  şi  compartimentele  registru  agricol  şi  cadastru  vor  aduce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe
Doja,  compartimentelor registru agricol şi cadastru şi va fi  adusă  la cunostinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

    Primar,
ION MIHAI                Avizează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 19
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/


                                 ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA    
                                                                       PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi a Programului  de

măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol, 
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe  Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile art. 8 alin. (4)  din Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de

completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 784 din 13.03.2017 a Primarului Comunei Gheorghe Doja;
- raportul secretarului nr.783 din 13.03.2017;
- raportul nr. 785 din 13.03.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9),  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,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă Raportul privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la 31.12.2016, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 -  Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în   registrul
agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din
prezenta.

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

 (2)  Primarul  Comunei   Gheorghe  Doja  şi  compartimentele  registru  agricol  şi  cadastru  vor  aduce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe
Doja,  compartimentelor registru agricol şi cadastru şi va fi  adusă  la cunostinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

    Primar,
ION MIHAI                Avizează pentru legalitate

       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 20
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 13.03.2017

http://www.sloboziail.ro/

