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

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la  trecerea 

CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
în  domeniul  privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe perioada derulării  investiţiei 

„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judetul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 

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

- prevederile  art. 10 alin. (2) şi (3)   al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja adoptată sub  nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la
trecerea CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în  domeniul  privat  al
comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe  perioada  derulării   investiţiei  „Reabilitare,  modernizare  şi  dotare  aşezământ
cultural comuna Gheorghe  Doja”;

Examinând: 

expunerea de motive nr. 2477 din 21.10.2014    a  primarului comunei Gheorghe Doja;
-  raportul  nr. 2476 din 21.10.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 2478 din 21.10.2014  al comisiei juridice şi de disciplină; 
În temeiul  art. 36,   alin. 2  lit. b),  alin. 4 lit. d) şi  alin. (9),   art. 45  alin. (3) 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 modificarea Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la    trecerea  CĂMINULUI
CULTURAL  din domeniul  public  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat  al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pe perioada derulării investiţiei „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe
Doja”, care va avea următorul cuprins:
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a)  imobil:  CĂMIN
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2.306  m.p.;  categoria  de
folosinţă curţi-construcţii; nr.
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V:Rădulesc
u Tiberiu şi
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Art. 2 -  (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 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 -  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,                        Contrasemnează pentru legalitate
 Gogoţ Clementin                             Secretar,

                                                                                                           Praf Monica 

Nr. 32
Adoptată  la Gheorghe Doja
Astăzi,30.10.2014

http://www.sloboziail.ro/


            R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
    Nr. 2476 din 21.10.2014

RAPORT
privind legalitatea,  necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre   

pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la  trecerea 
CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

în  domeniul  privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe perioada derulării  investiţiei 
„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”

În conformitate cu:
 -  prevederile art.  58- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
-  prevederile  art.  10  alin.  (2)  şi  (3)   al  Legii  nr.213/1998 privind  proprietatea  publică  şi

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având  în  vedere  că  imobilul  CĂMIN  CULTURAL şi  terenul  aferent  acestuia  au  fost

înscrise  în  cartea  funciară,  precum şi  faptul  că  s-a efectuat  reevaluarea prevăzută de lege a
tuturor bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja;

Consider legal, necesar şi oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre pentru  modificarea
Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la  trecerea  CĂMINULUI CULTURAL din
domeniul  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat   al comunei
Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe perioada derulării   investiţiei   „Reabilitare,  modernizare şi
dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”.

Pentru care am încheiat prezentul.
           

Secretar,
Praf Monica

            R O M Â N I A 



       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
           Nr. 2477 din 21.10.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la

trecerea  CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa,  în  domeniul  privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe perioada derulării

investiţiei „Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere: 
-  prevederile art.  58- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
-  prevederile  art.  10  alin.  (2)  şi  (3)   al  Legii  nr.213/1998 privind  proprietatea  publică  şi

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
Examinând: 
- raportul nr. 2476 din 21.10.2014  al secretarului comunei Gheorghe Doja;

Consider necesară  şi  oportună  adoptarea unei  hotărâri  a  consiliului  local  al  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011
referitoare la  trecerea  CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat   al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  pe perioada
derulării   investiţiei  „Reabilitare,  modernizare  şi  dotare  aşezământ  cultural  comuna  Gheorghe
Doja”, conform proiectului de hotărâre anexat.

           Menţionez ca  imobilul cămin cultural şi terenul aferent, prevăzute în  proiectul de
hotărâre   nu  fac  obiectul  unor  cereri  de  reconstituire  a  dreptului  de  proprietate  privată  sau  de
restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv
cele  ce reglementează  regimul juridic  al  imobilelor  preluate  în  mod abuziv  de statul  român în
perioada 06.03.1945 – 22.12.1989, nu sunt grevate de sarcini şi servituţi şi nu fac obiectul vreunui
litigiu.

             Pentru care am încheiat prezenta.

    Primar,
Ion Mihai

                                ROMÂNIA



                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr. 2478 din 21.10.2014

RAPORT 
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre   privind

 modificarea Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011
 referitoare la  trecerea CĂMINULUI CULTURAL din domeniul public al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
 pe perioada derulării  investiţiei  

„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”

        Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere: 

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

-  prevederile  art.  10  alin.  (2)  şi  (3)   al  Legii  nr.213/1998 privind  proprietatea  publică  şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând: 
expunerea de motive nr.  2477 din 21.10.2014   a  primarului comunei Gheorghe Doja;
-  raportul  nr. 2476 din 21.10.2014 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Gheorghe Doja,

Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre   privind modificarea
Anexei la Hotărârea nr.  27 din 15.06.2011 referitoare la  trecerea  CĂMINULUI CULTURAL din
domeniul  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  în  domeniul  privat   al comunei
Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  pe perioada derulării   investiţiei   „Reabilitare,  modernizare şi
dotare aşezământ cultural comuna Gheorghe  Doja”.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,


