
                                ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA

HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

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

Având în vedere:
-  prevederile   art.  III  lit.  g)  din  O.G.  nr.  16 din 19 august  2014  pentru modificarea şi

completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  25/2001 privind  înfiinţarea  Companiei  Naţionale  de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;

- prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 25 din 26 iulie 2001  privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  prevederile  Hotărârii  nr.  29  din  15.06.2011  adoptată  de  Consiliul  Local  al  comunei

Gheorghe  Doja,  privind   necesitatea,   oportunitatea  şi  aprobarea   investiţiei  „Reabilitarea,
Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe
Doja, Judeţul  Ialomiţa”; 

-  expunerea  de  motive  nr.  2483 din  21.10.2014   a  Primarului  comunei  Gheorghe Doja
privind   necesitatea  şi  oportunitatea  adoptării   unei  Hotărâri privind  predarea  către  Ministerul
Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”
S.A.,  a amplasamentului   şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
„Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat   Gheorghe  Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;
 - raportul de specialitate nr.  2482 din 21.10.2014 al viceprimarului  şi al compartimentului
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea  şi oportunitatea  iniţierii  proiectului  de  hotărâre  pentru   predarea  către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe
Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;

- raportul nr. 2484 din 21.10.2014 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 2485 din 21.10.2014 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  pe  bază  de  protocol,   a  amplasamentului
(aşezământ cultural şi teren aferent),  situat în  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa si aflat în
administrarea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, aşezământ cultural cu
regimul  de  înălţime  P+1,  în  suprafaţă  construită  de  539  mp,  respectiv  suprafaţă  construită
desfăşurată de  761 mp  precum  şi teren aferent în suprafaţă de 2.306 mp, identificat potrivit Cărţii
funciare nr. 20304, nr. topo 20304-C1 (pentru imobil construcţie) şi nr. topo 20304 (pentru terenul



aferent),  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către CNI a obiectivului de
investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe
Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”.

Art.2 -  Se aprobă  asigurarea  finanţării  de  către  Consiliul  Local  al  Comunei  Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  următoarele:

- Lucrări de sistematizare pe verticală a amplasamentului;
- Racorduri la utilităţi (electrică, apă,canal, încălzire);
- Întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţii.
Art.3 - Consiliul Local al  Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, se obligă să asigure,

în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

Art.4 - Consiliul Local al al  Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, se obligă ca, după
predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină
pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 5 -  (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. 6 -  (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. 7 -  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. 34
Adoptată la Gheorghe  Doja

http://www.sloboziail.ro/


Astăzi, 30.10.2014
                  ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
         Nr. 2482 din 21.10.2014

RAPORT 
privind  necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui  proiect de hotărâre

referitor la  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

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

Având în vedere:
-  prevederile   art.  III  lit.  g)  din  O.G.  nr.  16 din 19 august  2014  pentru modificarea şi

completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  25/2001 privind  înfiinţarea  Companiei  Naţionale  de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;

- prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 25 din 26 iulie 2001  privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  prevederile  Hotărârii  nr.  29  din  15.06.2011  adoptată  de  Consiliul  Local  al  comunei

Gheorghe  Doja,  privind   necesitatea,   oportunitatea  şi  aprobarea   investiţiei  „Reabilitarea,
Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe
Doja, Judeţul  Ialomiţa”; 

Propunem, ca fiind necesară şi oportună   iniţierea unui  proiect de  hotărâre prin care
să  se  aprobe  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice   prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în
vederea  executării  obiectivului  de  investiţii  „Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului
Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”.

Menţionăm că aşezământul cultural are regimul de înălţime P+1, în suprafaţă construită de 539
mp, respectiv suprafaţă construită desfăşurată de  761 mp  precum  şi teren aferent în suprafaţă de
2.306  mp,  identificat  potrivit  Cărţii  funciare  nr.  20304,  nr.  topo  20304-C1  (pentru  imobil
construcţie)  şi  nr.  topo 20304 (pentru terenul  aferent),   liber  de orice sarcini,  în  vederea şi  pe
perioada realizării  de către CNI a obiectivului de investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si  Dotarea
Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”.

De asemenea propunem să se aprobe, următoarele:
a) asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

pentru  următoarele:
- Lucrări de sistematizare pe verticală a amplasamentului;
- Racorduri la utilităţi (electrică, apă,canal, încălzire);
- Întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţii.
b)  Consiliul Local al  Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  se obligă să asigure, în

condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

c)  Consiliul  Local  al  al   Comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  se  obligă  ca,  după
predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină
pe o perioadă de minim 15 ani.

d) Predarea  imobilului şi a terenului aferent acestuia  se va face în condiţiile legii, pe baza
unui protocol de predare–primire, în acest sens  împuternicindu-se domnul Ion Mihai, primar al
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, să semneze protocolul.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Viceprimar,                               Inspector,
   Gogoţ Clementin                                                                              Miclea Odeta



                                       ROMÂNIA     
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                       COMUNA GHEORGHE DOJA

           Nr. 2483 din 21.10.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

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

Având în vedere: 
-  prevederile   art.  III  lit.  g)  din  O.G.  nr.  16 din 19 august  2014  pentru modificarea şi

completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  25/2001 privind  înfiinţarea  Companiei  Naţionale  de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;

- prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 25 din 26 iulie 2001  privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- raportul de specialitate nr. 2482 din 21.10.2014  al viceprimarului  şi al compartimentului

urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea  şi oportunitatea  iniţierii  proiectului  de  hotărâre  pentru   predarea  către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe
Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;

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) lit. e) 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
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională
de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,   a  amplasamentului   şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării
obiectivului de investiţii   „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin
Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”, conform  proiectului de
hotărâre anexat.

Pentru care am încheiat prezenta.

PRIMAR,
Ion Mihai



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

                       Nr.  2484 din 21.10.2014

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

  privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

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

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
 -  prevederile  art.  III lit.  g) din  O.G. nr. 16 din 19 august 2014  pentru modificarea şi

completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  25/2001 privind  înfiinţarea  Companiei  Naţionale  de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;

- prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 25 din 26 iulie 2001  privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  prevederile  Hotărârii  nr.  29  din  15.06.2011  adoptată  de  Consiliul  Local  al  comunei

Gheorghe  Doja,  privind   necesitatea,   oportunitatea  şi  aprobarea   investiţiei  „Reabilitarea,
Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe
Doja, Judeţul  Ialomiţa”; 

-  expunerea  de  motive  nr.  2483 din  21.10.2014   a  Primarului  comunei  Gheorghe Doja
privind   necesitatea  şi  oportunitatea  adoptării   unei  Hotărâri privind  predarea  către  Ministerul
Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”
S.A.,  a amplasamentului   şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
„Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat   Gheorghe  Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;
 - raportul de specialitate nr. 2482 din 21.10.2014  al viceprimarului  şi al compartimentului
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea  şi oportunitatea  iniţierii  proiectului  de  hotărâre  pentru   predarea  către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe
Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;

Cu unanimitate  de  voturi,  avizăm favorabil  proiectul  de   hotărâre privind   predarea către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe
Doja, Comuna  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 activităţi social-culturale, culte, învăţământ ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

                            Nr. 2485 din 21.10.2014

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind 

 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

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

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

Având în vedere: 
-  prevederile   art.  III  lit.  g)  din  O.G.  nr.  16 din 19 august  2014  pentru modificarea şi

completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  25/2001 privind  înfiinţarea  Companiei  Naţionale  de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;

- prevederile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 25 din 26 iulie 2001  privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
-  prevederile  Hotărârii  nr.  29  din  15.06.2011  adoptată  de  Consiliul  Local  al  comunei

Gheorghe  Doja,  privind   necesitatea,   oportunitatea  şi  aprobarea   investiţiei  „Reabilitarea,
Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe Doja, Comuna  Gheorghe
Doja, Judeţul  Ialomiţa”; 

-  expunerea  de  motive  nr.  2483  din  21.10.2014 a  Primarului  comunei  Gheorghe  Doja
privind   necesitatea  şi  oportunitatea  adoptării   unei  Hotărâri privind  predarea  către  Ministerul
Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”
S.A.,  a amplasamentului   şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
„Reabilitarea,  Modernizarea  si  Dotarea  Aşezământului  Cultural  Cămin  Cultural  -  Sat   Gheorghe  Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;
 -  raportul de specialitate nr. 2482 din 21.10.2014 al viceprimarului  şi  al  compartimentului
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Doja,  privind necesitatea  şi oportunitatea  iniţierii  proiectului  de  hotărâre  pentru   predarea  către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe
Doja,
Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”;

Cu unanimitate  de  voturi,  avizăm favorabil  proiectul  de   hotărâre privind   predarea către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii  „Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Aşezământului Cultural Cămin Cultural - Sat  Gheorghe
Doja, Comuna  Gheorghe Doja, Judeţul  Ialomiţa”.

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


