
                                   R O M Â N I A 
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E 
privind reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judetul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (4) şi  art. 21 din  Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor si judeţelor;

- prevederile art. 1 şi cele ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru
aprobarea  Catalogului  privind  clasificarea  şi  duratele  normale  de  funcţionare  a  mijloacelor  fixe,  cu
modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   art.  2^1-  art.2^3  din   Ordonanţa Guvernului  nr.81/2003  privind  reevaluarea  şi
amortizarea  activelor  fixe  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-
teritoriale;

- prevederile H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

- prevederile H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Ialomita;

Examinând: 
-  nota de fundamentare nr.  2158 din 31.10.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul

Ialomiţa,
- raportul de specialitate  nr.  2157 din 31.10.2013; 
-  raportul  de evaluare a  domeniului  public  întocmit  de P.F.  Ion Lazăr  Elena,  evaluator  autorizat

ANEVAR nr. 13348;
- raportul nr. 2159 din 31.10.2013 al comisiei juridice şi de disciplină; 
- raportul nr. 2160  din 31.10.2013 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul   art.  36  alin.  (9),   art.  45  alin.  (3),  art.  115 alin.  (1) lit.b)  şi  art.  122 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  -  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  22  din
27.08.1999 privind inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, astfel cum a fost modificată şi completată prin  Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe
Doja nr. 28 din 15.06.2011 privind reactualizarea inventarului  bunurilor ce aparţin  domeniului  public al
comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  se  modifică  la  Secţiunea  I  -Bunuri  imobile după  cum
urmează:

1) la poziţia 18 „Berărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: S clădire=313  m.p,11 camere din
cărămidă,învelită cu ţiglă,tablă şi plăci,vecini:la N-  DJ 306B, la S- M.D.Moşoiu Nicolae şi Teren sport
Gheorghe Doja, la E- Teren sport Gheorghe Doja,  la V -m.d.Moşoiu Nicolae; teren aferent S= 454 m.p.,
iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 324.580 lei pentru construcţie şi 11.447 lei pentru teren aferent;



2) la  poziţia  19  „Teren  sport  Gheorghe  Doja”,  coloana  3  va  avea  următorul
cuprins:Suprafaţă=7.728 m.p., vecini: la N- Berărie, DJ 306B şi Teren destinat construirii „Bazei sportive
multifuncţionale tip II” , la S- m.d. Fuerea Dumitru, Teren vale comunală, la E – Teren vale comunală,
Teren destinat construirii  „Bazei  sportive multifuncţionale  tip II”,  la V- m.d.  Fuerea Dumitru,  Salaoru
Cornel, Neagu Iulian, Cursaru Nicolae,  m.d. Moşoiu Nicolae şi Berărie, iar coloana 5 va avea următorul
cuprins: 194.845 lei;

3) la pozitia 146  „Vale Comunală”, col. 2 va avea următorul cuprins:  „Teren vale comunală”,
col. 3 va avea următorul cuprins: suprafaţă teren 30.898 m.p., vecini: N –Teren sport Gheorghe Doja, Teren
destinat construirii „Bazei sportive multifuncţionale tip II”, DJ 306B, Iordache Victor; S- Ds (dig pod),
Mihaila Elena, Calita Gheorghe; E- Iordache Victor, Tudorie Ilie, Feraru Elena, Caliţa Gheorghe, Fuerea
Gheorghe, Mihăilă Elena, Ds, Miu Gheorghe, Manea Doiniţa, Grigore Ion, Spătărelu Gheorghe, Văcaru
Gheorghe, Posea Petre, Posea Ion, Stroescu Gheorghe; V- D.s. strada Mosoiu, Renţea Gheorghe, Renţea
Vasile, Bordea Nicolae, m.d. Bordea Ion, Bordea Simona, Dudu Cerasela, Ds, m.def. Fuerea St.Dumitru,
Teren sport Gheorghe Doja, Teren destinat construirii „Bazei sportive multifuncţionale tip II”,  iar coloana
5 va avea următorul cuprins: 779.028 lei. 

Art.  2  -  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  22  din
27.08.1999 privind inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, astfel cum a fost modificată şi completată prin  Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe
Doja nr. 28 din 15.06.2011 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparţin  domeniului  public al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, la Secţiunea I -Bunuri imobile,  se completează astfel:

1)  după poziţia 146,  se introduc 2 poziţii noi,  poziţia nr. 147 şi   poziţia nr.  148, conform anexei
ce face parte integrantă din prezenta, numerotarea completărilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre,
începând cu  poziţia 147.

Art. 3 - Primarul comunei Gheorghe Doja va face  demersurile necesare pentru promovarea
unui proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1353 din 27 decembrie
2001 privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Ialomiţa,  precum şi  al  municipiilor,  oraşelor  şi
comunelor din judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost modificată şi completată  prin Hotărârea Guvernului nr.
389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atest-
area domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Ialomita,  pentru a opera inventarul domeniului public aşa cum este actualizat prin prezenta hotărâre.

Art. 4  – Inventarul bunurilor din domeniul public se constituie anexă la Statutul comunei
Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa. 

Art. 5 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (3).
 (2)Prezenta hotărâre va fi comunicatăConsiliului Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului- judeţul

Ialomiţa, în vederea exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Gheorghe Doja şi se aduce
la  cunoştinţă  publică  prin  grija  secretarului  comunei  Gheorghe  Doja prin  afişare  la  sediul  autorităţii
administraţiei publice locale  şi   prin publicare  pe  site www.gheorghedojail.ro.

 Preşedinte,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate
Curelea Ion                                                                                           Secretar, 

                                                                                                              Praf Monica

Nr. 42
Adoptată la Gheorghe Doja
Astăzi , 31.10.2013

ROMÂNIA
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JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA

                                                          Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 42  din 31.10.2013       

 

C O M P LE T A R E
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gheorghe Doja

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul
de

clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Anul
dobândiri

i sau
după caz,
al dării în
folosinţă

Valoare de
inventar

(lei)

Situaţia juridică
actuală

Denumire act
proprietate sau

alte acte
doveditoare

    0          1          2                         3         4         5         6
147 1.3.7.1. Drum 

exploataţie 
agricolă 

Drum pământ L=1.187  m,l= 4.m, S= 
4.748 m.p. număr parcelă 97/4/1
Vecini: N- T98/1 şi S.C. Meridian 
2000 S.R.L., S- T 97/4, E- Dc 13, V-
Hb88

1991 64.460 Legea 
nr.213/1998

148 1.6.1. Teren destinat 
construirii 
“Bazei sportive  
multifuncţionale 
tip II”

S= 1.384 m.p.
Vecini: N-DJ 306B, S- teren sport 
Gheorghe Doja, Teren vale comunala, 
E-Teren vale comunala, V –  Teren 
sport Gheorghe Doja.

2009 34.895 Legea 
nr.213/1998

 Preşedinte,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate
Curelea Ion                                                                                           Secretar, 

                                                                                                              Praf Monica

       Întocmit
                  Inspector,

                                                                  Cîrstea Daniela- Mihaela



                      ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
          Nr. 2158 din 31.10.2013

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la  necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

privind  reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 
- prevederile  art. 3 alin.  (4) şi   art. 21  din   Legea   nr.213/1998 privind proprietatea

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999

privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

-  prevederile  art.  1  şi  cele  ale  anexei  la  Hotărârea Guvernului  nr.  2.139  din  30
noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   art.  2^1-  art.2^3  din   Ordonanţa Guvernului  nr.81/2003  privind
reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii
administrativ-teritoriale;

- prevederile H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

- prevederile H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului  nr.  1.353/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Ialomita,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita;

Examinând: 
- raportul de specialitate  nr.  2157 din 31.10.2013; 
- raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator

autorizat ANEVAR nr. 13348;

Consider  necesar  şi  oportun  adoptarea  unei  hotărâri  conform  proiectului  de
hotărâre anexat.

Pentru care am încheiat prezenta.

Primar,
ION MIHAI



                               ROMÂNIA
                      JUDEŢUL IALOMIŢA
              COMUNA GHEORGHE DOJA
                    Nr. 2157 din 31.10.2013

RAPORT
privind  necesitatea şi oportunitatea adoptării   unei hotărâri

pentru  reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 
- prevederile  art. 3 alin.  (4) şi   art. 21  din   Legea   nr.213/1998 privind proprietatea

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999

privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

-  prevederile  art.  1  şi  cele  ale  anexei  la  Hotărârea Guvernului  nr.  2.139  din  30
noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   art.  2^1-  art.2^3  din   Ordonanţa Guvernului  nr.81/2003  privind
reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii
administrativ-teritoriale;

- prevederile H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

- prevederile H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului  nr.  1.353/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Ialomita,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita;

Examinând: 
- raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator

autorizat ANEVAR nr. 13348;
Propunem,  ca  în  temeiul   Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,

republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  iniţieze  şi  să  se  adopte  o
hotărâre  privind  reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public  al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa , conform anexei întocmite.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de inventariere,
Preşedinte:  Gogoţ Clementin- viceprimar;
Membru:Ion Marilena – inspector;
Membru:Cîrstea Daniela-Mihaela – inspector.
                                Inspector urbanism,                            Inspector  cadastru,

                Miclea Odeta                                     Trifănescu Dănuţ



                ROMÂNIA
                              JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                             Comisia  juridică şi de disciplină,

                 Nr. 2159 din 31.10.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Comisia juridică şi de disciplină,

Având în vedere: 
- prevederile  art. 3 alin.  (4) şi   art. 21  din   Legea   nr.213/1998 privind proprietatea

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999

privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

-  prevederile  art.  1  şi  cele  ale  anexei  la  Hotărârea Guvernului  nr.  2.139  din  30
noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   art.  2^1-  art.2^3  din   Ordonanţa Guvernului  nr.81/2003  privind
reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii
administrativ-teritoriale;

- prevederile H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

- prevederile H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului  nr.  1.353/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Ialomita,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita;

Examinând: 
-  nota de fundamentare nr.  2158 din 31.10.2013 a  primarului comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul de specialitate  nr.  2157 din 31.10.2013; 
- raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator

autorizat ANEVAR nr.13348;
- proiectul de hotărâre nr. 41 din 31.10.2013, iniţiat de primarul comunei Gheorghe

Doja,
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, fără a formula amendamente,  proiectul

de hotărâre  privind  reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

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. 2160 din 31.10.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

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

Având în vedere: 
- prevederile  art. 3 alin.  (4) şi   art. 21  din   Legea   nr.213/1998 privind proprietatea

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999

privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

-  prevederile  art.  1  şi  cele  ale  anexei  la  Hotărârea Guvernului  nr.  2.139  din  30
noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   art.  2^1-  art.2^3  din   Ordonanţa Guvernului  nr.81/2003  privind
reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii
administrativ-teritoriale;

- prevederile H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;

- prevederile H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului  nr.  1.353/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Ialomita,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita;

Examinând: 
-  nota de fundamentare nr.  2158 din 31.10.2013 a  primarului comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa,
- raportul de specialitate  nr.  2157 din 31.10.2013; 
- raportul de evaluare a domeniului public întocmit de P.F. Ion Lazăr Elena, evaluator

autorizat ANEVAR nr. 13348;
- proiectul de hotărâre nr. 41 din 31.10.2013, iniţiat de primarul comunei Gheorghe

Doja,
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi, fără a formula amendamente,  proiectul

de hotărâre  privind  reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

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


