
                                ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă
gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitarea,

Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, 
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”

în cadrul PROGRAMULUI PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII
PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA

INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI
FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE

DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN
 – OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE 

DIN MEDIUL RURAL

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

- prevederile  pct. 6 subpct. 6.1.4. din anexa la Ordinul  comun al M.D.R.T.  şi  M.C.P.N.  nr.
1152 din 2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru  Programul Prioritar Naţional pentru
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum  şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de  construcţie  a
asezămintelor  culturale  de drept  public  din mediul  rural  şi  mic  urban – Obiectivul  reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

- prevederile   H.G.  nr.  28/  2008 privind  aprobarea  conţinutului  –  cadru  al  documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  2094  din  10.09.2014  a  Primarului  Comunei  Gh  Doja  privind

necesitatea şi oportunitatea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în
folosinţă  gratuită  către  „C.N.I.”  –S.A.,  pe toată  durata  de execuţie  a obiectivului  de  investiţie
„Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat   Gheorghe  Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”

- în  cadrul  Programului  Prioritar  Naţional  pentru  construirea  de  sedii  pentru  aşezăminte
culturale  în  localităţile  unde  nu  există  asemenea  instituţii,  precum  şi  pentru  reabilitarea,
modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale de drept public
din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din
mediul rural;

- raportul  de  specialitate  nr.  2093  din  10.09.2014 al  viceprimarului  şi  al  compartimentului
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea  şi oportunitatea  transmiterii  imobilului  şi  terenului  aferent  aflat  în
domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului
de   investiţie  „Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat
Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;

- în  cadrul  Programului  Prioritar  Naţional  pentru  construirea  de  sedii  pentru  aşezăminte
culturale  în  localităţile  unde  nu  există  asemenea  instituţii,  precum  şi  pentru  reabilitarea,
modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale de drept public
din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din
mediul rural;

- raportul nr. 2095 din 10.09.2014  al comisiei juridice şi de disciplină;
-  raportul  nr. 2096  din  10.09.2014  al  comisiei  pentru  activităţi social-culturale,  culte,

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b),  alin. (4) lit. d), alin. (5) lit a), art. 45 alin. (2) lit. e)  şi art.



115  alin.  (1)  lit.b)  din  Legea  nr.  215/  2001  a  administraţiei  publice  locale, republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă transmiterea  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă
gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitarea,
Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe
Doja,  Judeţul   Ialomiţa”  al  cărei  dosar va fi  depus spre finanţare în cadrul Programului  Prioritar
Naţional  pentru  construirea  de  sedii  pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural, astfel:

- imobil: cămin cultural, regim de înălţime P+1, fără lift, cu suprafaţa de 539 m.p., suprafaţa
construită desfăşurată de  761  m.p., nr. cadastral 20304-C1; înscris în cartea funciară 20304;

- teren aferent: suprafaţa de 2.306 m.p.; categoria de folosinţă curţi-construcţii; nr. cadastral
20304; înscris în cartea funciară 20304.

Art. 2 -  (1) Predarea  imobilului şi a terenului aferent acestuia  se va face în condiţiile legii, pe
baza unui protocol de predare–primire.

(2) Se  împuterniceşte  domnul  Ion  Mihai,  primar  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, să semneze protocolul prevăzut la art. 2 alin. (1) din prezenta.

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  şi  completările
ulterioare.

 (2) Primarul  Comunei   Gheorghe  Doja  va  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei
hotărâri.

Art. 4 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, C.N.I. S.A.,
primarului comunei Gheorghe Doja, şi va fi  adusă  la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul
Primariei comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro. 

  Preşedinte,
  GOGOŢ CLEMENTIN

                      Contrasemnează pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                      PRAF MONICA

Nr. 31
Adoptată la Gheorghe  Doja
Astăzi, 19.09.2014

http://www.sloboziail.ro/


                  ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
         Nr. 2093 din 10.09.2014

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre

referitor la  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în
folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie

„Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe
Doja” în cadrul PROGRAMULUI PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE
SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ
ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA,
DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR

CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN
 – OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE 

DIN MEDIUL RURAL

 Având în vedere:
- prevederile   pct.  6  subpct.  6.1.4.  din  anexa  la  Ordinul   comun al  M.D.R.T.   şi

M.C.P.N.   nr.  1152 din 2011 privind aprobarea Ghidului  operaţional pentru  Programul Prioritar
Naţional  pentru  construirea  de  sedii  pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

- prevederile   H.G.  nr.  28/  2008 privind  aprobarea  conţinutului  –  cadru  al  documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Propun  să se iniţieze un proiect de  hotărâre prin care:
1. Să se aprobe transmiterea  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat,

în  folosinţă  gratuită  către  „C.N.I.”  –S.A.,  pe  toată  durata  de  execuţie  a
obiectivului de  investiţie  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi
dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja” al cărei dosar va fi depus
spre finanţare în cadrul Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii
pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există  asemenea  instituţii,
precum şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de
construcţie  a  asezămintelor  culturale  de  drept  public  din  mediul  rural  şi  mic
urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din mediul
rural, astfel:

- imobil: cămin cultural, regim de înălţime P+1, fără lift, cu suprafaţa de 539 m.p., suprafaţa
construită desfăşurată de  761  m.p., nr. cadastral 20304-C1; înscris în cartea funciară 20304;

- teren aferent: suprafaţa de 2.306 m.p.; categoria de folosinţă curţi-construcţii; nr. cadastral
20304; înscris în cartea funciară 20304;

2. Să se aprobe ca procedura de predare a  imobilului şi a terenului aferent acestuia
să se  facă, cu respectarea prevederilor legale, pe baza unui protocol de predare–
primire;

3. Să se împuternicească domnul Ion Mihai,  primar al  comunei  Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, să semneze protocolul prevăzut anterior.

Pentru care am încheiat prezentul.        

             Viceprimar, Inspector urbanism,
  Gogoţ Clementin                                                                  Miclea Odeta



                                       ROMÂNIA     
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                       COMUNA GHEORGHE DOJA

            Nr. 2094 din 10.09.2014
EXPUNERE DE MOTIVE

privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri
privind  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă
gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitare,

modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe Doja” în cadrul
PROGRAMULUI PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU

AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA
INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI

FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE
DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN – OBIECTIVUL REABILITAREA,

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE DIN MEDIUL RURAL

Având în vedere:
- prevederile  pct. 6 subpct. 6.1.4. din anexa la Ordinul  comun al M.D.R.T.  şi

M.C.P.N.   nr.  1152 din 2011 privind aprobarea Ghidului  operaţional pentru  Programul Prioritar
Naţional  pentru  construirea  de  sedii  pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

- prevederile   H.G.  nr.  28/  2008 privind  aprobarea  conţinutului  –  cadru  al  documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând:
- raportul  de  specialitate  nr.  2093  din  10.09.2014 al  viceprimarului  şi  al  compartimentului

urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea  şi oportunitatea  transmiterii  imobilului  şi  terenului  aferent  aflat  în
domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului
de  investiţie  „Reabilitare,  modernizare infrastructură culturală  şi  dotare aşezământ  cultural  din
comuna  Gheorghe  Doja”   în  cadrul  Programului  Prioritar  Naţional  pentru  construirea  de  sedii
pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există  asemenea  instituţii,  precum şi  pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea, finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii
culturale din mediul rural;

Propun Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja ca, în temeiul  art. 36
alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d),  art. 45 alin. (2)  şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, să adopte o hotărâre privind  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent
aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a
obiectivului de  investiţie  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare aşezământ
cultural comuna Gheorghe Doja” în cadrul PROGRAMULUI PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU
CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE
NU  EXISTĂ  ASEMENEA  INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA,
MODERNIZAREA,  DOTAREA  ŞI  FINALIZAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢIE  A
AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN
– OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE  DIN
MEDIUL RURAL, conform  proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,



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

                       Nr.  2095 din 10.09.2014

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

  privind  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită
către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitare, modernizare

infrastructură culturală şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe Doja” în cadrul PROGRAMULUI
PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE

ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU
REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE

CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI
MIC URBAN – OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE

DIN MEDIUL RURAL

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

- prevederile   pct.  6  subpct.  6.1.4.  din  anexa  la  Ordinul   comun  al  M.D.R.T.   şi
M.C.P.N.   nr.  1152 din 2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru  Programul Prioritar Naţional
pentru construirea de sedii  pentru aşezăminte  culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi  pentru reabilitarea, modernizarea,  dotarea, finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii
culturale din mediul rural;

- prevederile   H.G.  nr.  28/  2008 privind aprobarea conţinutului  – cadru al  documentaţiei  tehnico-
economice aferente  investiţiilor  publice,  precum şi  a  structurii  şi  metodologiei  de  elaborare  a  devizului
general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  2094 din 10.09.2014  a Primarului Comunei Gh Doja privind

necesitatea şi oportunitatea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă
gratuită  către  „C.N.I.”  –S.A.,  pe  toată  durata  de  execuţie  a  obiectivului  de   investiţie  „Reabilitare,
modernizare infrastructură culturală şi  dotare aşezământ cultural  din comuna Gheorghe Doja”  în cadrul
Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
există  asemenea  instituţii,  precum şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

- raportul  de  specialitate  nr.  2093  din  10.09.2014 al  viceprimarului  şi  al  compartimentului
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea şi oportunitatea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat,
în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie „Reabilitare,
modernizare infrastructură culturală şi  dotare aşezământ cultural  din comuna Gheorghe Doja”  în cadrul
Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
există  asemenea  instituţii,  precum şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de  hotărâre privind  aprobarea transmiterii
imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată
durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare
aşezământ  cultural  comuna  Gheorghe  Doja”  în  cadrul  PROGRAMULUI  PRIORITAR  NAŢIONAL
PENTRU  CONSTRUIREA DE  SEDII  PENTRU  AŞEZĂMINTE  CULTURALE  ÎN  LOCALITĂŢILE
UNDE  NU  EXISTĂ  ASEMENEA  INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA,
MODERNIZAREA,  DOTAREA  ŞI  FINALIZAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢIE  A
AŞEZĂMINTELOR  CULTURALE  DE  DREPT PUBLIC  DIN  MEDIUL RURAL ŞI  MIC  URBAN  –
OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE  DIN MEDIUL
RURAL.



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

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

                            Nr. 2096 din 10.09.2014
RAPORT

pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 
privind  aprobarea transmiterii  imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită

către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitare, modernizare
infrastructură culturală şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe Doja” în cadrul PROGRAMULUI

PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE
ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU
REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE

CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI
MIC URBAN– OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE

DIN MEDIUL RURAL
  Comisia  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate  şi  familie,  muncă  şi
protecţie socială, protecţia copilului,

Având în vedere:
- prevederile   pct.  6  subpct.  6.1.4.  din  anexa  la  Ordinul   comun  al  M.D.R.T.   şi

M.C.P.N.   nr.  1152 din 2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru  Programul Prioritar Naţional
pentru construirea de sedii  pentru aşezăminte  culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi  pentru reabilitarea, modernizarea,  dotarea, finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii
culturale din mediul rural;

- prevederile   H.G.  nr.  28/  2008 privind aprobarea conţinutului  – cadru al  documentaţiei  tehnico-
economice aferente  investiţiilor  publice,  precum şi  a  structurii  şi  metodologiei  de  elaborare  a  devizului
general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  2094 din 10.09.2014   a Primarului Comunei Gh Doja privind

necesitatea şi oportunitatea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă
gratuită  către  „C.N.I.”  –S.A.,  pe  toată  durata  de  execuţie  a  obiectivului  de   investiţie  „Reabilitare,
modernizare infrastructură culturală şi  dotare aşezământ cultural  din comuna Gheorghe Doja”  în cadrul
Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
există  asemenea  instituţii,  precum şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

- raportul  de  specialitate  nr.  2093  din  10.09.2014 al  viceprimarului  şi  al  compartimentului
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea şi oportunitatea transmiterii imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat,
în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată durata de execuţie a obiectivului de  investiţie „Reabilitare,
modernizare infrastructură culturală şi  dotare aşezământ cultural  din comuna Gheorghe Doja”  în cadrul
Programului Prioritar Naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
există  asemenea  instituţii,  precum şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea,  finalizarea  lucrărilor  de
construcţie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – Obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural;

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de  hotărâre privind  aprobarea transmiterii
imobilului şi terenului aferent aflat în domeniul privat, în folosinţă gratuită către „C.N.I.” –S.A., pe toată
durata de execuţie a obiectivului de  investiţie  „Reabilitare, modernizare infrastructură culturală şi dotare
aşezământ  cultural  comuna  Gheorghe  Doja”  în  cadrul  PROGRAMULUI  PRIORITAR  NAŢIONAL
PENTRU  CONSTRUIREA DE  SEDII  PENTRU  AŞEZĂMINTE  CULTURALE  ÎN  LOCALITĂŢILE
UNDE  NU  EXISTĂ  ASEMENEA  INSTITUŢII,  PRECUM  ŞI  PENTRU  REABILITAREA,
MODERNIZAREA,  DOTAREA  ŞI  FINALIZAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢIE  A
AŞEZĂMINTELOR  CULTURALE  DE  DREPT PUBLIC  DIN  MEDIUL RURAL ŞI  MIC  URBAN  –
OBIECTIVUL REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE DIN MEDIUL
RURAL.

Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,



sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,


