
                                           ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                                       

 HOTĂRÂRE
privind  completarea Hotărârii nr. 40 din 28.10.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, privind 

aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent  ,, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STAŢIE TRANSFORMARE ÎMPREJMUIRE 
ŞI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL,,

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile  art.  1  şi  2  din  Ordinul  nr.2701/2010  al  Ministerului  Dezvoltării Regionale  şi  Turismului  pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism;

- prevederile  art.  5,  art.  56  alin.  (4)   şi  art.57-  61  din  Legea  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţă decizională în administraţia publică;
-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile Avizului Unic  nr. 10 din 23.08.2011 emis de  Comisia Tehnică Judeţeană de Amenajare a Teritoriului, 

Urbanism şi Lucrări Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;
-  prevederile  Hotărârii  nr.  33  din  29.08.2011 adoptată  de  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe Doja,  privind 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, 
-  prevederile  Hotărârii  nr.  40  din  28.10.2011 adoptată  de  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe Doja,  privind 

aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent ,, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STAŢIE TRANSFORMARE ÎMPREJMUIRE 
ŞI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL,,;

-  prevederile art.  58-  59 şi  61- 62 din Legea nr.  24 din 27 martie 2000, republicată,  privind normele de  tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 1154 din 25.04.2012  a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  1153 din 25.04.2012 al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr.   1155 din 25.04.2012 al comisiei  pentru  agricultură,  activităţi economico-financiare,  amenajarea  

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- solicitarea nr. 5 din 22.02.2012 a  S.C.Bucur&Buthion Fotovoltaic SRL cu sediul în Mina Altan-Tepe, judeţul 

Tulcea, reprezentat de Bucur Sorin Adrian;
În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. 

b)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 - Se aprobă  completarea  Hotărârii nr. 40 din 28.10.2011 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe 
Doja, privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U. aferent ,,  CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STAŢIE TRANSFORMARE 
ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL,, , astfel:

După art. 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
“Art. 1^1 – Se aprobă introducerea  în intravilanul comunei Gheorghe Doja a terenului  arabil extravilan în suprafaţă 

de  100.000  m.p.,  ce  face  obiectul   P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  ,,CONSTRUIRE  PARC  FOTOVOLTAIC,  STAŢIE 
TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA  SISTEMUL  ENERGETIC  NAŢIONAL,,  ,  beneficiar 
S.C.Bucur&Buthion Fotovoltaic SRL cu sediul  în Mina Altan-Tepe, judeţul Tulcea,  reprezentat  de Bucur Sorin Adrian, în 
calitate de Director, teren închiriat conform contractului de închiriere autentificat sub nr. 1039 din 4 aprilie 2011, din care:

a) 70.000 m.p. în tarlaua 45/5, parcela 4, nr. cadastral 422, înscris în CF nr. 20247; având următoarele vecinătăţi: N-  
md. Dumitrescu Ştefan; E-De 5; - S: md. Negulescu Nicolae; V- De 45/2;

b) 30.000 m.p. în tarlaua 45/5 parcela 2, nr. cadastral 20124, înscris în CF NR. 20124,  având următoarele vecinătăţi: 
N- md. Cîmpeanu Enescu Ion; E-De 5; - S: md. Dumitrescu Ştefan; V- De 45/2.”

Art.2  -  Prevederile prezentei  hotărâri vor fi duse  la  îndeplinire de  către Compartimentul urbanism şi   amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.3  -  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, compartimentului 
urbanism şi  amenajarea teritoriului, beneficiarului prevăzut la art.1 şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                  Preşedinte,                                     Contrasemnează pentru legalitate
    Curelea Ion                          Secretar,
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