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

         H O T Ă R Â R E
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General
şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
            Având în vedere:

- prevederile art. 46 alin. (1) şi (1^3) din Legea nr. 350 din 6 iunie 2001  privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. (2) alin.(2) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - prevederile  Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja cu nr. 4 din 30.03.2004 privind 
aprobarea  Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism   al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa;

-  avizul favorabil  nr. 3  din 17.03.2014 întocmit de  Arhitectul Şef din cadrul  Consiliului Judeţean 
Ialomiţa –Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

Examinând:
-          adresa nr. 1525 din 19.02.2014 a Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa;
-          Expunerea de motive nr.  737 din 20.03.2014 a primarului comunei Gheorghe Doja;
-          Raportul nr.  736 din 20.03.2014  al compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
-          Raportul nr.  738 din 20.03.2014 al Comisiei juridice şi de disciplină;
-          Raportul nr. 739 din 20.03.2014 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. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  - Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a 
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, până la intrarea în vigoare a 
noului Plan Urbanistic General, dar fără a depăşi data de 30.12.2017.

Art.2 – Primarul comunei va lua măsuri prin care să propună prevederea  în bugetul local a fondurilor 
necesare finanţării elaborării, avizării şi aprobării Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de 
Urbanism   al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.3 - (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului  vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre pe care o vor publica pe site www.gheorghedojail.ro.          

Art.4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentului  urbanism şi amenajarea teritoriului, Arhitectului-şef al judeţului Ialomiţa  şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al 
comunei Gheorghe Doja.
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