
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI GHEORGHE DOJA

HOTĂRÂRE
privind declararea Consiliului local  GHEORGHE DOJAca legal constituit

Consiliul local al comunei GHEORGHE DOJA, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa de 
constituire.

Având în vedere:
-prevederile art.34 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată 
 -prevederile art. 8  alin.6 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
Constatând că un număr de  11 consilieri validaţi prin hotărârea nr.2 au depus 

jurământul ,
În temeiul art. art.34 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Articol  unic.  Se  declară  legal  constituit  Consiliul  local  al  comunei  GHEORGHE 

DOJA,  în  componenţa  prevăzută  în  anexă,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta 

hotărâre.

  PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ           CONTRASEMNEAZĂ,

            NEAGU PETRU               SECRETAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

  PRAF MONICA

Nr. 3

Adoptată la comuna GHEORGHE DOJA

Astăzi  19.06.2008



                 ROMANIA
             JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA                                

HOTARARE
pentru  aprobarea 

REGULAMENTULUI privind acordarea titlului  de
“CETATEAN DE ONOARE

 al comunei GHEORGHE DOJA, judetul IALOMITA“

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,
Avand in vedere: 
-prevederile art.36 alin.(8) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

modificata si completata,
Examinand:

- expunerea de motive 1320 din 09.07.2008a primarului comunei,
- raportul 1319din 09.07.2008 al secretarului comunei,
- raportul 1321 din 09.07.2008 al   comisiei juridice,
- raportul  1322 din 09.07.2008 al   comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant , 
sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia copilului,

In  temeiul  art.45  din  Legea  administratiei  publice locale  nr.  215/2001,  republicata, 
modificata si completata,

H O T A R A S T E:

Art.unic - Se  aproba REGULAMENTUL  privind acordarea titlului  de “CETATEAN 
DE ONOARE al comunei GHEORGHE DOJA, judetul IALOMITA“, conform anexei care 
face parte integranta din prezenta.

  Presedinte,                                  Contrasemneaza pentru legalitate,
L.S.      Neagu Petru                Secretar,            

                                    Praf Monica

                                 
Nr. 14
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi 17.07.2008



       Anexa la H.C. L. Nr.   14 din 17.07.2008

REGULAMENT
privind acordarea titlului  de
“ CETATEAN DE ONOARE

 al comunei GHEORGHE DOJA, judetul IALOMITA“

I. DISPOZITII GENERALE 

1. Titlul de “Cetatean de onoare “ al comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita se va putea 
acorda  cetatenilor  care  au  merite  deosebite  în  învatamânt,  sanatate,  sport,  în  domeniul  politic, 
juridic, economic, social-cultural, stiintific, relatii internationale, apararea drepturilor si libertatilor 
cetatenilor, culte, administratie publica sau  protectia mediului.

2. Titlul de “Cetatean de onoare” al comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,  se acorda de 
catre Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, cu respectarea criteriilor procedurii prevazute în 
prezentul regulament . 

II. PERSOANELE CARORA LI SE POATE ACORDA TITLUL DE CETATEAN DE 
ONOARE

Titlul  de “  Cetatean de onoare “ al  comunei  Gheorghe Doja,  judetul  Ialomita  se poate 
acorda : 

- persoanelor în viata, cetateni români sau straini, nascute in comuna Gheorghe Doja sau 
care au trait în comuna Gheorghe Doja  sau a caror activitate este legata de comuna Gheorghe Doja, 
judetul Ialomita;

- persoanelor care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea si modernizarea comunei ;
-  persoanelor  care  prin  donatii  au  contribuit  sau  vor  contribui  la  sporirea  patrimoniului 

comunei ;
- persoanelor din domeniul învatamântului care au contribuit la pregatirea elevilor care au 

obtinut  rezultate  deosebite  la  concursurile  si  olimpiadele  scolare  organizate  la  nivel  national  si 
international ;

- persoane din domeniul culturii si artei, care prin creatiile si activitatea lor, au contribuit la 
îmbogatirea patrimoniului spiritual al comunei ;

-  persoanelor  care  prin  activitatea  de cercetare  stiintifica  desfasurata  au facut  cunoscuta 
comuna în tara si strainatate ;

- persoanelor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea sportiva, fiind medaliate la 
campionatele nationale, olimpice si mondiale ;

- persoanelor care au dat dovada de sacrificiu în situatii de calamitati naturale, incendii, alte 
situatii de urgenta;

- altor persoane cu merite deosebite în domeniul politic, juridic, economic, social-cultural, 
învatamânt, sanatate, sport, dezvoltare urbanistica, culte, administratie publica, protectia mediului 
etc  .,  si  pe  care  Consiliul  local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul  Ialomita,   le  considera 
îndreptatite sa primeasca acest titlu ;

- titlul de “ Cetatan de onoare “ al comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,   poate fi 
acordat si post-mortem.

III. INITIATIVA ACORDARII TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE 



Titlul de “Cetatean de onoare“ al comunei  Gheorghe Doja, judetul Ialomita,    se poate 
acorda  la  initiativa  Primarului,  a  consilierilor  locali,  a  reprezentantilor  unor  institutii,  asociatii, 
organizatii, agenti economici, precum si a unor persoane fizice. 

IV. PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE 

Propunerile pentru acordarea titlului de “Cetatean de onoare“ al comunei Gheorghe Doja, 
judetul Ialomita,  se vor redacta si se vor trimite, impreuna cu expunerea de motive a initiatorului, 
la Comisia juridica pentru avizare.

Propunerile  pentru  acordarea  titlului  de  Cetatean  de  onoare,  avizate  de  comisie,  se  vor 
trimite împreuna cu proiectul de hotarâre la Consiliul local pentru a fi aprobate în sedinta.

Raportul compartimentului de specialitate va însoti documentele mentionate mai sus si va 
cuprinde:  date  biografice  ale  persoanei  propuse  pentru  a  primi  titlul  de  “Cetatean  de  onoare“, 
activitatea desfasurata de catre acesta, precum si orice alte date care sa contribuie la conturarea 
personalitatii acesteia. 

Titlul de “Cetatean de onoare “ al comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,   se va acorda 
cu votul majoritatii consilierilor în functie.

Înmânarea titlului de “Cetatean de onoare“ se va face anual, daca este cazul, în cadrul festiv, 
cu prilejul sarbatoririi unui eveniment de catre Primarul comunei, iar în lipsa acestuia de catre cel 
mai în vârsta dintre consilieri sau a unui consilier delegat.

  Presedinte,                                  Contrasemneaza pentru legalitate,
L.S.      Neagu Petru                Secretar,            

                                    Praf Monica



                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA   

         
HOTĂRÂRE

privind  liberul acces la informatiile de interes public

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  prevederile  Legii  nr.  544/2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public, 

modificata si completata,
-  prevederile  art.  36  alin.  (2)  litera  d)   si  alin.  (6)  din  Legea  nr.  215/2001  privind 

administraţia publică locală, republicata, modificata si completata,
Examinând:
- expunerea de motive  a Primarului  comunei Gheorghe Doja,
- raportul   secretarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul comisiei juridice,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, 

modificata si completata,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  –  Accesul  oricarei  persoane  fizice  sau  juridice,  la  informatiile  de  interes  public, 
produse si/sau gestionate de Consiliul Local  Gheorghe Doja si de Primaria comunei Gheorghe Doja 
se face din oficiu sau la cerere, formulata in scris sau verbal.

Art.2 – Consiliul Local Gheorghe Doja si Primaria comunei Gheorghe Doja are obligatia sa 
comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele  normative  care  reglementeaza  organizarea  si  functionarea  autoritatii 
publice locale;

b) structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare, 
programul de audiente;

c) numele  si  prenumele  persoanelor  din  conducerea   autoritatii  locale  si  a 
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale Consiliului Local  si ale Primariei comunei Gheorghe 
Doja:denumire, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail;

e) sursele financiare, bugetul si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile  de  contestare  a   deciziei  autoritatii   publice  in  situatia  in  care 

persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de 
interes public solicitate.

Art.3 – Accesul la informatiile prevazute la articolul precedent se realizeaza prin una din 
urmatoarele modalitati:

a) afisare la sediul Consiliului Local Gheorghe Doja/ Primariei comunei Gheorghe Doja;
b) publicare in mijloacele de informare in masa;
c) publicare in Monitorul Oficial al Romaniei;
d) consultare la sediul Consiliului Local Gheorghe Doja/Primariei comunei Gheorghe Doja.
Art.4 – Solicitarea in scris a informatiilor de interes public, trebuie sa cuprinda urmatoarele 

elemente:
a) autoritatea publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel formulata incat sa permita identificarea informatiei publice;



c) numele,  prenumele,  semnatura  solicitantului  si  adresa  la  care  se   solicita  primirea 
raspunsului.

Art.5 – Pentru informatiile solicitate verbal functionarii au obligatia sa precizeze conditiile 
si  formele  in  care  are  loc  accesul  la  informatiile  publice,  putand  furniza  pe  loc  informatiile 
solicitate.

In cazul in care informatiile nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa 
solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa fie rezolvata la termenele 
prevazute de lege.

Informatiile  de  interes  public  solicitate  verbal  se  pot  comunica  si  in  cadrul 
programului de audiente.

Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in 
masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.
Art.6 – Se excepteaza de la accesul liber al persoanelor urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice daca fac parte 

din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatii publice, precum si cele care privesc interesele 

economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, 
potrivit legii;

c) informatiile  privind  activitatile  comerciale  sau  financiare,  daca  publicitatea  acestora 
aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului 
concurentei loiale, potrivit legii;

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile  privind  procedura  in  timpul  anchetei  penale  sau  disciplinare,  daca  se 

pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale sau se pune in pericol 
viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in 
curs de desfasurare;

f) informatiile  privind  procedurile  judiciare,  daca  publicitatea  acestora  aduce  atingere 
asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate 
in proces;

g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Art.7  – Se aproba lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de 

Consiliul Local Gheorghe Doja si de Primaria comunei Gheorghe Doja care constituie informatii de 
interes public, altele decat cele prevazute in art.2 al prezentei hotarari, conform anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8 – Consiliul Local Gheorghe Doja si Primaria comunei Gheorghe Doja  pun gratuit la 
dispozitia persoanelor interesate formulare tip pentru cereri privind informatiile de interes public si 
reclamatii administrative.

Art.9  –  Pentru  asigurarea  accesului  oricarei  persoane  la  informatiile  de  interes  public, 
secretarul comunei Gheorghe Doja va exercita atributiile prevazute in anexa nr. 2 care face parte 
integranta  din prezenta hotarare.

Art.10 – Secretarul comunei intocmeste  anual un raport privind accesul la informatiile de 
interes public care va cuprinde:

a) numarul total de solicitari de informatii de  interes public;
b) numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes;
c) numarul de solicitari rezolvate favorabil;
d) numarul de solicitari respinse, defalcat in functie de motivatia respingerii;
e) numarul de solicitari adresate in scris;
f) numarul de solicitari adresate de persoane fizice;
g) numarul de solicitari adresate de persoane juridice;
h) numarul de reclamatii administrative: rezolvate favorabil/respinse;
i) numarul de plangeri in instanta: rezolvate favorabil/respinse/ in curs de solutionare;
j) costurile totale ale furnizarii informatiilor de interes public;



k) sumele  totale  incasate  pentru  serviciile  de  copiere  a  informatiilor  de  interes  public 
solicitate.

Art.11 – Se aproba desemnarea domnului ION MIHAI, primar al comunei Gheorghe Doja, 
ca purtator de cuvant al Consiliului Local Gheorghe Doja/Primariei comunei Gheorghe Doja.

Art.12 –  In cazul in care obtinerea unei informatii de interes public implica realizarea de 
copii  de pe documentele detinute de Consiliul Local Gheorghe Doja/Primaria comunei Gheorghe 
Doja, costul serviciilor de copiere se suporta de solicitant.

Art.13 – Taxele pentru realizarea de copii de pe documente se stabilesc astfel:
a) xeroxarea unei pagini de format A4: 0,2 lei;
b) xeroxarea unei file de format A4: 0,4 lei;
c) xeroxarea unei pagini de format A3: 0,6 lei.
d) xeroxarea unei file de format A3: 0,8 lei.
Art.14  –  Primarul   si  secretarul  comunei  Gheorghe  Doja  vor  aduce  la  indeplinire 

prevederile prezentei hotarari.

  Presedinte,                             Contrasemneaza pentru legalitate,
L.S.      Fuerea Sorin                  Secretar,            

                                    Praf Monica

Nr. 23 
Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astazi, 29.10.2008



                                                                                   Anexa nr. 1 
la Hotararea Consiliului Local  Gheorghe Doja 

                                                                                    nr. 23 din 29.10.2008

LISTA
cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de 
Consiliul Local Gheorghe Doja/Primaria comunei Gheorghe Doja 

care constituie informatii de interes public

1. Hotarari adoptate de  Consiliului Local Gheorghe Doja
2. Dispozitii de interes general emise de  Primarului comunei Gheorghe Doja
3. Documentele referitoare la organizarea si desfasurarea referendumurilor pe plan 

local
4. Rapoarte privind stadiul implementarii de catre Consiliul Local Gheorghe Doja a 

unor  proiecte  co-finantate  din  fonduri  comunitare  sau  ale  unor  institutii 
finnatatoare externe

5. Acorduri de asociere ale Consiliului Local Gheorghe Doja la diverse organizatii 
si organisme

6. P.U.G., P.U.Z. si  P.U.D. avizate de catre Consiliul Local Gheorghe Doja
7. Certificate  de  oportunitate,  Autorizatii  de  ocupare  a  domeniului  public, 

autorizatii eliberate in baza Legii nr. 300/2004
8. Informatii privind modul de solutionare a cererilor, sesizarilor si  reclamatiilor 

inregistrate in cadrul Primariei comunei Gheorghe Doja
9. Evidenta   eliberarii  certificatelor  de  urbanism  si  a  autorizatiilor  de 

construire/desfiintare
10.  Rapoarte,  informari  si  sinteze  referitoare  la  controlul  privind  activitatea  de 

urbanism
11.  Informatii  privind  starea  factorilor  de  mediu  (aer,  apa,sol)  pe  raza  comunei 

Gheorghe Doja
12.  Orice informatii  privind situatia unui obiectiv de pe raza comunei Gheorghe 

Doja din punct de vedere al protectiei mediului
13.  Documentatie  de  atribuire/Anuntul  de   licitatie/  Anuntul  negocierii   directe/ 

Anuntul de atribuire – licitatie 
14.  Orice  document  care  nu  este  exceptat  de  la  comunicare  conform art.12  din 

Legea nr. 544/2001, modificata si completata
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L.S.      Fuerea Sorin                  Secretar,            

                                    Praf Monica



                                                                                   Anexa nr. 2
la Hotararea Consiliului Local  Gheorghe Doja 

                                                                                  nr. 23 din 29.102008

Atributiile
secretarului  comunei Gheorghe Doja

cu privire la  asigurarea accesului oricarei persoane la
informatiile de interes public

1. Precizeaza solicitantilor conditiile si formele in care are loc accesul la 
informatiile publice si  poate furniza pe loc informatiile solicitate daca este 
posibil;

2. Primeste solicitarile scrise  cu privire la informatiile de interes public si verifica 
daca acestea contin elementele prevazute la art.4 din hotarare;

3. Identifica informatia de interes public solicitata si fie formuleaza raspunsul, fie 
indreapta cererea catre compartimentul in a carui competenta se afla informatia 
solicitata;

4. Urmareste ca solicitarilor formulate in scris cu privire la informatiile de interes 
public, sa li  se raspunda in termen de  1 zi sau, dupa caz,  in cel mult 30 de zile 
de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul 
lucrarilor de documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata 
necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, 
raspunsul va fi comunicat solicitantului in maxim 30 de zile, cu conditia 
instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile;

5. In cazul refuzului comunicarii informatiilor, va asigura motivarea refuzului si 
comunicarea acestuia catre solicitant in termen de 5 zile de la primirea cererii;

6. In cazul in care informatia solicitata este deja comunicata din oficiu, se asigura 
deindata, dar nu mai tarziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, 
precum si sursa unde informatia solicitata  poate fi gasita;

7. Asigura realizarea de copii de pe documentele detinute de Consiliul Local 
Gheorghe Doja/Primaria comunei Gheorghe Doja daca solicitarea de informatii 
implica acest lucru si se ingrijeste ca solicitantul sa achite taxele prevazute la art. 
13 din hotarare;

8. Intocmeste  raportul  anual  de  activitate  la  nivel  local  cu  privire  la  asigurarea 
liberului acces la informatiile de interes public.
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