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Astăzi, data de mai sus, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, s-
a  desfăşurat adunarea publică, în   prezenţa unui  număr de   aproximativ  250 de 
cetăţeni ai  comunei  Gheorghe  Doja,  primarul,  viceprimarul  şi  secretarul  comunei 
precum şi consilieri locali.

Domnul  Ion Mihai,  primarul  comunei  Gheorghe Doja  şi  iniţiator al  acestei 
adunări publice,  în deschiderea  şedinţei, a  menţionat faptul  că, aşa cum a obişnuit 
cetăţenii comunei încă de la investirea în funcţia de primar al comunei, în anul 2008, 
anual,  a considerat necesar să se prezinte în faţa cetăţenilor pentru a discuta anumite 
aspecte  legate  de  activitatea  desfăşurată  de  autoritatea  publică  locală,  la  nivelul 
comunităţii noastre. Problemele localităţii sunt probleme ce  interesează şi  afectează 
pe toţi cetăţenii comunei.

A  fost prezentată ordinea de zi, astfel:
1.  Prezentarea Raportului anual de activitate privind  starea economică, socială 

şi de mediu a localităţii.
2. Prezentarea Raportului anual privind situaţia gestionării bunurilor ce aparţin 

domeniului public şi privat al localităţii.
3.  Discuţii.
4.  Întrebări şi interpelări ale cetăţenilor.
Pentru început, domnul primar a prezentat Raportul anual de activitate privind 

starea economică, socială şi de mediu a localităţii, pe anul 2010, precum şi  Raportul 
anual  privind situaţia gestionării bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al 
localităţii, pe anul 2010.

În continuare, domnul primar, pentru a preîntâmpina ca şi pe viitor să se mai 
invoce  necunoaşterea  demersurilor  făcute  la  nivel  local  în  domeniul  salubrităţii, 
prezintă din nou, aşa cum a făcut în fiecare an în adunările organizate cu cetăţenii 
comunei, un scurt istoric al  problemei salubrizării la nivel local, astfel:

− încă din anul 2006, conform legislaţiei europene, la care şi ţara noastră s-
a  aliniat,  localităţile  judeţului  Ialomiţa,  au fost  invitate  să  se  asocieze în  vederea 
constituirii unor  grupuri având un lider de proiect, prin astfel de structuri asociative 
aproape toate localităţile judeţului beneficiind de  bani europeni, cu ajutorul cărora fie 
au  putut  să-şi  achiziţioneze  utilaje  necesare  în  domeniul  salubrizării:  maşină  de 
gunoi, buldocastor, fie şi-au închis platformele neconforme, au achiziţionat pubele, au 
construit platforme compost etc.; comuna Gheorghe Doja, nu a participat la o astfel 



de asociere, rămânând pe dinafară;
− în anul 2008, an în care s-a preluat actualul mandat,  m-am văzut în faţa 

unui  fapt  împlinit,  nemaiexistând posibilitatea  asocierii  comunei  noastre  pe  lângă 
asociaţiile deja existente;

− până la data de 15.06.2009  fiind  obligatorie închiderea platformelor 
neconforme, a fost necesar un efort financiar deosebit la nivel local, s-au efectuat 
lucrările  necesare  pentru  închiderea  unei  platforme  şi   desfiinţarea  celor   două 
platforme de la  Baraj şi de la Grancea;

− în anul 2009, s-a înfiinţat serviciului de salubrizare la nivel local, a fost 
aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare şi  Caietul de sarcini pentru serviciul 
de salubrizare  şi   s-a  stabilit ca modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare 
“gestiunea delegată”;

− în   luna august  a  anului   2009 a  fost  aprobat  studiul  de  oportunitate 
pentru  delegarea  gestiunii  serviciului  de  salubrizare  precum  şi  documentaţia  de 
atribuire  a  contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  salubrizare, 
constituindu-se şi  comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

− Licitaţia pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare  realizată prin SEAP a fost organizată de patru ori şi abia   în urma 
licitaţiei  deschise  din  data  de  22.02.2010,  atribuirea  s-a  adjudecat,  licitaţia  fiind 
câştigată  de  S.C  SALUBRITATE  COMUNALA  SRL  SLOBOZIA,  având 
următoarele tarife: pentru persoane fizice   -    4,76 lei/persoană fizică inclusiv TVA, 
iar pentru agenţi economici - 50 lei/mc inclusiv TVA;

− în anul 2010, s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii activităţilor 
de  salubrizare,   Contractul-  cadru  de  prestare  a  serviciului  de  salubrizare  pentru 
persoane fizice şi  Contractul- cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru 
persoane juridice; 

− întrucât,  în  baza  prevederilor   Legii  nr.  101/2006  a  serviciului  de 
salubrizare  a  localităţilor,  pentru  asigurarea  finanţării  serviciului  de  salubrizare, 
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife (în cazul în care 
prestarea  serviciului  de  salubrizare  se  face  pe  baza  unui  contract)  sau  prin  taxe 
speciale,  în  cazul  prestaţiilor  de care  beneficiază  individual  fără  contract,   a  fost 
aprobat Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, ca 
alternativă  pentru persoanele fizice şi juridice care nu vor să încheie contracte;

− la data de 17.05.2010  fost încheiat contractul de delegare a gestiunii, cu 
firma câştigătoare a licitaţiei;

Drumul parcurs de autoritatea locală până la semnarea acestui contract a fost 
lung  şi  costisitor:  s-au  cheltuit   aproximativ  3,5  miliarde  lei  pentru  închiderea 
platformelor neconforme şi pentru construirea platformei compost, bani exclusiv din 
bugetul local ci nu de la UE aşa cum ar fi fost dacă s-ar fi făcut asocierea cu alte 
localităţi,  la momentul  oportun. 

În tot acest timp, din anul 2008 şi până în prezent, s-au organizat 3 adunări 
publice cu cetăţenii comunei Gheorghe Doja, s-au transmis fluturaşi cetăţenilor, s-au 
afişat  anunţuri  la  fiecare  stradă,  referitor  la  toate  acţiunile  întreprinse  de  noi  în 
domeniul  salubrizării,  în  speţă  închiderea  platformelor  neconforme,  deschiderea 



platformei compost, înfiinţarea şi organizarea serviciului de salubrizare la nivel local, 
încheierea contractelor cu operatorul de salubrizare, iniţiativa de instituire a taxelor 
speciale precum şi  instituirea prin regulament a acestor taxe speciale, ca alternativă 
pentru persoanele fizice şi juridice care nu vor să încheie contracte.

În luna mai a anului 2010 a început colectarea gunoiului menajer. La început 
oamenii  au  fost  reticenţi,  dar  până  în  prezent  s-au  încheiat  634  de  contracte  cu 
cetăţenii. Toţi trebuie să înţelegem că protecţia mediului este foarte importantă pentru 
viaţa noastră. Unii cetăţeni nu au încheiat contracte în schimb se mai găseşte gunoi 
aruncat în locuri interzise. Dacă se încheie contract taxa specială se achită până la 
data  încheierii contractului, după care se va achita doar tariful lunar din contract. 
Taxa specială îsi încetează efectul de drept dacă toţi cetăţenii vor încheia contracte şi 
vor plăti tarifele din contract, operatorul ţinând cont bineînţeles şi de situaţia familială 
a  celor care  încheie contractul (familii cu mulţi copii, bătrâni, persoane cu handicap 
etc.). Gândiţi-vă cât se plăteşte un căruţaş care v-ar lua gunoiul de acasă  odată sau de 
două ori pe lună. Oare nu ar fi mai scump?

Sunt cetăţeni care  în spatele afirmaţiei că n-ar fi ştiut de taxa de gunoi, lucru 
ce  având  în  vedere  mediatizarea  permanentă  care  s-a  făcut  timp  de  doi  ani  este 
imposibil, nu au încheiat contract până în prezent.  Cum explicaţi oare faptul ca în 
momentul în care apăreau la primărie, spre a fi distribuite ajutoarele de la U.E. prin 
programul PEAD, sau cum se plăteau ajutoarele de încălzire a locuinţei, toţi titularii 
se prezentau în cel mai scurt timp spre a beneficia de aceste drepturi? Oare, există 
doar drepturi, iar obligaţii, nu? În cursul lunii februarie a acestui an, s-a organizat o 
şedinţă la Instituţia Prefectului unde câţiva primari ai unor comune care sunt asociate 
afirmau că treaba nu merge tocmai bine la nivelul asociaţiilor.

Anul acesta se continuă eforturile financiare; din bugetul local s-au   prevăzut 
sume pentru  racordarea platformei compost la sursa de energie electrică şi  pentru a 
achiziţiona o motopompă. 

Trebuie să ne implicăm fiecare dintre noi în curăţenia localităţii, să înţelegem 
că  poluarea mediului este un lucru grav, extrem de grav. Trebuie să fim civilizaţi, 
spre  binele  nostru  şi  al  familiilor  noastre,  trebuie  să  ne  aliniem  la  standardele 
europene. Este interzisă depozitarea în gospodăriile populaţiei a gunoiului menajer, 
iar arderea sa este de asemenea interzisă. 

Se fac înscrieri la cuvânt pentru discuţii, întrebări şi interpelări. Se dă cuvântul 
cetăţenilor  care şi-au exprimat această dorinţă.

Domnul Neagu Petru: consideră că s-a făcut un abuz; nu s-a explicat că este 
obligatoriu;  doar  dacă  beneficiază  de  un  serviciu  trebuie  să  plătească,  conform 
legislaţiei referitoare la taxele speciale. În altă ordine de idei, a fost o zi în care se 
mânca  peşte,  nu  s-a  scos  peşte  pentru  a  se  da  populaţiei,  pe  internet  a  văzut 
comentarii referitoare la lacul Fundata, distrus din lăcomie, ar fi bucuros dacă s-ar 
realiza un parteneriat public privat.

Domnul primar: în ceea ce priveşte lacul Fundata, în prezent sunt încadraţi cu 
contract de muncă doi paznici, pentru a se evita braconajul; s-au purtat discuţii cu mai 
mulţi posibili parteneri în vederea  realizării unui parteneriat public-privat, benefic 
pentru comunitatea locală, pentru amenajarea corespunzătoare a lacului, construirea 
de pontoane pentru pescuitul sportiv dar şi a unor  locuri de agrement. În ceea ce 



priveşte salubrizarea s-a creat şi  o diversiune, în sensul că  cei care nu doresc să 
plătească  tariful  de  salubrizare,  prin  contract   şi  nici  taxa  specială,  fără  contract, 
afirmă faptul că  firma de salubrizare ar fi a primarului comunei, sau a membrilor 
familiei sale. Oamenii ar trebui să înţeleagă faptul că  totul se face corect, legal şi 
moral, să nu creeze diversiuni duse la extreme, necredibile. Ceea ce fac din postura 
de primar fac pentru comună şi pentru binele cetăţenilor  acesteia, nu mă complic cu 
lucruri mărunte şi ilegale. Cetăţenii ar trebui să ştie că administraţia locală lucrează 
numai în interesul acestora dar că în permanenţă se urmăreşte interesul superior al 
comunităţii.

Domnul Mihalcea Iulian: nu a încheiat contract; a strâns  gunoiul în curte  de 
câteva  luni  şi-l  depozitează  acolo.  Intenţionează  să  încheie  contract.  În  ceea  ce 
priveşte gazele nu există nici o posibilitate pentru comuna noastră?

Domnul primar: nu este permisă depozitarea gunoiului menajer în gospodării, 
putând constitui focar de infecţii. Intenţionăm să  achiziţionăm pubele. În domeniul 
gazelor răspunsul este deocamdată nu, chiar dacă oamenii ar avea posibilităţi, distanţa 
faţă de conductă este mare, problema gazelor  este deci o perspectivă îndepărtată.

Domnul Constantin Cornel: ar trebui emisă factură pentru gunoi.
Domnul  primar:  tariful  se  percepe  şi  se  încasează  de  către  operatorul  de 

salubritate, conform contractului. 
Domnul Stroescu Ion: ar fi  bine dacă am putea achiziţiona la nivel local  un 

utilaj pentru intervenţie în timpul iernii, în vederea deszăpezirii străzilor.
Domnul primar: s-au  făcut eforturi şi în anul 2010 şi vom face şi în acest an.
Domnul Stanciu Constantin:  n-am putea să folosim banii  pe care-i vom încasa 

de la eoliene, să plătim taxa de salubrizare a cetăţenilor? La saivanul pe care-l are, 
terenul este intravilan şi impozitul este foarte mare; n-ar putea beneficia de  pietruirea 
zonei respective? 

Domnul primar: nu se pot face astfel de plăţi, fiecare cetăţean trebuie să fie 
conştient  de   faptul  că  are  şi  drepturi  şi  obligaţii  şi  că  trebuie  să  se  achite  de 
obligaţiile legale. Suma se poate plăti eşalonat, iar cei care plătesc la început de an, 
pot beneficia de reduceri, conform contractului. În ceea ce priveşte pietruirea, dacă s-
ar gospodări corespunzător cei din zonă, cu sume mici, mână de la mână ar putea să 
pietruiască zona respectivă.

Doamna Cruceru Elena: taxa de salubrizare este foarte costisitoare pentru ea; 
nu produce gunoi menajer, nu cumpără sucuri, cutii etc.

Domnul primar: taxa se poate plăti  şi  eşalonat.  Important este să se încheie 
contractele, conform legii, pentru a nu mai plăti taxa specială, care va înceta de drept.

Domnul Răduţă Nicolae: La alte localităţi taxa de salubrizare este mai mică.
Domnul primar:  tariful  a  fost  stabilit  prin licitaţie organizată  conform legii, 

dacă  se  vor  încheia   toate  contractele  cu  operatorul,   vom  trece  la  discuţii  cu 
operatorul pentru eventualitatea unui act adiţional.

Domnul Tudorie Ilie: doresc să rămână clar pentru toţi cetăţenii: taxa specială 
nu se anulează retroactiv? Referitor la hidranţii care sunt montaţi pe străzi, sunt câţiva 
pe unde sunt pierderi de apă. Brutăria va mai funcţiona?

Domnul primar: în ceea ce priveşte taxa specială, aceasta se datorează până la 
momentul încheierii contractului cu operatorul; după această dată se va plăti  tariful 



din contract. În ceea ce priveşte hidranţii sunt trei cazuri; de luni se va începe lucrarea 
la  aceştia.  Brutăria,  deocamdată  nu  mai  funcţionează  dar,  dacă  se  vor  reaşeza 
lucrurile şi se va ieşi din criză,  poate că va  reîncepe activitatea.

Domnul primar  afirmă faptul că în trei ani a făcut tot ce putea face, după ce 
timp de 12 ani nu s-a făcut aproape nimic. În continuare prezintă  proiectele pentru 
anul 2011:

− proiectul  „Realizare de  spaţii  verzi în  comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa”;

− continuarea proiectului de  construire bază sportivă multifuncţională tip II;
− efectuarea  drenajului  stadionului,  amenajarea  canalului,  parcare  mare 

stadion;
− realizarea  unui  proiect  referitor  la  canalizare,  extinderea  sistemului  de 

alimentare cu apă, staţie de epurare şi  tratare a apei ( concentraţia de fier şi 
de  amoniu fiind depăşită  se  impun măsuri  pentru ca  apa potabilă  să  fie 
conformă standardelor);

− instalarea unor camere de supraveghere de la fostul  CAP până la  strada 
Eternităţii;

− reabilitarea căminului cultural (scena, amfiteatru, grupuri sanitare); nivelul 
terenului  mic  de  sport  să  fie  adus  la  cota  căminului  cultural  şi  să  fie 
amenajată fie o parcare, fie o piaţă;

− renovare staţii de autobuz;
− reabilitarea faţadei clădirii unde funcţionează cabinetele medicale;
− refacerea străzilor, aducerea lor la un stadiu normal pentru un drum destinat 

circulaţiei);
− preluarea  casei  moştenitorilor  Năstăsescu,   în  vederea  amenajării  unei 

parcări pentru Clubul Tineretului;
− amenajarea corespunzătoare a incintei şi împrejmuirii Clubului Tineretului;
− Şcoala cu clasele I-IV: amenajarea platformei din curtea şcolii cu pavele, 

gazon, gard), iar Şcoala cu clasele V-VIII: cameră pentru centrală, parchet 
în clase; Grădiniţa de copii: împrejmuire; 

− încheierea unui  parteneriat  public-privat   având ca obiect  lacul  Fundata, 
amenajarea unor  bazine piscicole,  cu instalaţie  de oxigenare,  construirea 
unei zone de agrement, pontoane pentru pescuitul sportiv, chempinguri;

− staţie fotovoltaică;  în contextul  actual  în care se  pune accent  pe energia 
neconvenţională,  am  avea  nevoie  de  un  teren  de  0,50  ha  pentru  a  fi 
amplasate  celule  fotovoltaice  ce  ar  putea  asigura  energia  necesară 
funcţionării şcolilor, grădiniţei, primăriei, cabinetelor medicale.

Domnul primar arată situaţia referitoare la posturile vacante, faptul că  s-au 
întreprins măsuri în vederea deblocării postului de bibliotecar şi a unui număr de 3 
posturi de muncitor calificat la  serviciul de alimentare cu apă. Probleme sunt şi la 
grădiniţă unde postul de îngrijitor este blocat şi nu poate fi deblocat. De asemenea 
urmează  să  iniţiem  procedura  de  înfiinţare  a  poliţiei  locale,  numărul  populaţiei 
comunei noastre permiţându-ne înfiinţarea unui număr de 3 posturi de poliţist local.

Domnul Curelea Ion: care este problema islazului?



Domnul primar: am avea două variante: să-l concesionăm, dar în acest caz la 
licitaţie s-ar putea prezenta şi crescători de animale din alte zone ale ţării, ceea ce ar fi 
în  detrimentul crescătorilor de animale de pe raza comunei noastre. Nici în acest an 
nu se plăteşte ierbăritul; pentru acest teren avem hotărâre de consiliu privind cererea 
unică de plată pe suprafaţă pe anul 2010. Avem 32 de tone de azotat pentru a fertiliza 
islazul. Bugetul în acest domeniu este autofinanţat. S-au însămânţat 19 ha de lolium, 
15 ha de borceag şi urmează 4 ha de sudan. Este interzisă însămânţarea suprafeţelor 
cu porumb; dacă se va întâmpla acest lucru se vor lua măsuri.

În încheiere, domnul primar îşi exprimă speranţa că lucrurile au fost înţelese, în 
sensul  că  demersurile  administraţiei  publice  locale  se  întreprind  doar  în  interesul 
comunităţii locale şi mulţumeşte tuturor cetăţenilor prezenţi.

     Primar,                                              Întocmit
ION MIHAI                                                           Secretar,
                   Praf Monica
         
            
           
           


