
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                                     

HOTĂRÂRE
privind  modificarea poz. nr.  72 din  anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011 privind
însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul  juridic al  acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.C.L. a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja,   nr. 23 din 16.05. 2011, astfel cum a fost

completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013, privind însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa,

Examinând:
- nota de fundamentare  nr. 2332 din 22.11.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul comun   nr.  2331 din 22.11.2013  prezentat de către comisia de inventariere şi compartimentele

urbanism şi cadastru,
-  raportul  nr. 2333  din  22.11.2013    al   comisiei   pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9), art. 45 alin. (3),  art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 122  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 – (1) Se abrobă modificarea şi completarea poziţiei nr.72 din  anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Local nr.  23 din 16.05.2013 privind însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013.

(2) Poziţia nr. 72 va avea următorul cuprins: 
Nr.
crt.

Numărul 
lotului

Carte funciară/
 număr cadastral

Suprafaţa
 lotului 
-m.p.-

Observaţii

72 6a 21218 1.336 Adresă:  Strada Cofetăriei  nr.  46 A
Vecinătăţi:
N- m.def. Moşoiu Ion;
E- m. def. Moşoiu Ion;
S- DJ 306 B;
V- Cursaru Luciea.

Art.2  –  Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.   23  din  16.05.2011  privind  însuşirea
inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost completată prin H.C.L.
nr. 33 din 23.09. 2013, rămân neschimbate.

Art.3 –Prezenta  se  comunică  Primarului  comunei   Gheorghe  Doja,   comisiei  de  inventariere  şi
compartimentelor cadastru şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja, în
vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa.

Art.4  –  (1)  Prezenta  a  fost  adoptată  cu  respectarea  art.  45  alin.  (3)  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Primarul comunei  Gheorghe Doja,  comisia de inventariere şi compartimentele cadastru şi urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja vor  aduce la îndeplinire prezenta, care va fi
adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  Gheorghe  Doja  şi  va  fi  publicată  pe   site
www.gheorghedojail.ro.

                                  Preşedinte,                                          Contrasemnează  pentru legalitate
                           Rotaru Vasile-Marian                                           Secretar,

                                Praf Monica

 Nr. 43
              Adoptată la GHEORGHE DOJA

http://www.gheorghedojail.ro/


Astăzi, 26.11.2013
                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
           Nr. 2332 din 22.11.2013  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la  necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

pentru  modificarea poziţiei nr.  72 din  anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011 privind
însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013

Având în vedere:
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul  juridic al  

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.C.L. a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja,   nr. 23 din 16.05. 2011, astfel

cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013, privind însuşirea inventarului domeniului privat
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Examinând:
-  raportul  comun    nr.  2331  din  22.11.2013     prezentat  de  către  comisia  de  inventariere  şi

compartimentele urbanism şi cadastru,
Menţionez  că până în prezent  s-a finalizat punerea în posesie conform legilor fondului funciar.
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. 2331 din 22.11.2013  

RAPORT
referitor la   necesitatea şi oportunitatea adoptării   unei hotărâri

pentru  modificarea poziţiei nr.  72 din  anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011 privind
însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013

Având in vedere :
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul  juridic al  

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.C.L. a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja,   nr. 23 din 16.05. 2011, astfel

cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013, privind însuşirea inventarului domeniului privat
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

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  referitoare la  modificarea
poziţiei nr.  72  din  anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011 privind însuşirea inventarului domeniului
privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din
23.09. 2013,  întrucât suprafaţa a fost  înscrisă eronat adresa CONSUMCOOP Gheorghe Doja, în speţă,
strada Moşoiu nr. 34 A, în loc de adresa corectă din nomenclatorul stradal, şi anume, strada Cofetăriei nr.
46A. 

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

                Nr. 2333 din 22.11.2013  

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru   modificarea poziţiei  nr. 72  din  anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011 privind
însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013

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

Având in vedere :
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul  juridic al  acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.C.L. a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja,   nr. 23 din 16.05. 2011, astfel

cum a fost completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013, privind însuşirea inventarului domeniului privat
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Examinând:
- nota de fundamentare  nr. 2332 din 22.11.2013    întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul comun   nr. 2331 din 22.11.2013    prezentat de către comisia de inventariere şi compartimentele

urbanism şi cadastru,
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Propunem, ca în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. c) şi 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, să se
adopte hotărârea  privind modificarea poziţiei nr. 72 din  anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05. 2011 privind
însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  astfel cum a fost
completată prin H.C.L. nr. 33 din 23.09. 2013, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia
pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,


