
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 Hotărârii Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja nr. 5 din 22.06.2016 privind

constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  adoptată  sub  nr.27  din

27.06.2017  privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de  consilier
local al domnului Gogoţ Clementin;

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  adoptată  sub  nr.  28  din
27.06.2017 privind validarea mandatului de  consilier local al  domnului Voinoiu Costin-Eugen;

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  adoptată  sub  nr.  5  din
22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja;

În conformitate cu:
-  prevederile  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  Comunei

Gheorghe Doja aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local Gheorghe Doja nr. 3 din 31.01.2017;
În temeiul art.  45 alin.  (1),  art.  54 şi art.  115 alin.  (1) lit.  b)  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. I – Hotărârea Consiliului  Local al Comunei  Gheorghe Doja nr. 5 din 22.06.2016 privind
constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja, se modifică după
cum urmează:

Art. 1. alin. (1)  pct. 3, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„3. Comisia juridică şi de disciplină - 3 membri, astfel:
- ROTARU VASILE-MARIAN
- FILIPOIU MIHAELA-EVELINA
- VOINOIU COSTIN-EUGEN”
Art. II –  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. III –  Prezenta  hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja, spre

ştiinţă, domnului Voinoiu Costin-Eugen, Comisiei juridice şi de disciplină precum şi Instituţiei Prefectului
– judeţul Ialomiţa şi va fi publicată pe site-ul www.gheorghedojail.ro.

                   Preşedinte,
                  Filipoiu Mihaela-Evelina

                                                                            Contrasemnează  pentru legalitate,                    
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica

Nr. 29
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 27.06.2017



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

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei Hotărâri

privind  modificarea Hotărârii Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja nr. 5 din 22.06.2016 privind
constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. din  privind

încetarea de drept,  înainte  de expirarea duratei  normale,  a mandatului  de  consilier  local  al  domnului
Gogoţ Clementin;

-prevederile Hotărârii  Consiliului local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. din  privind
validarea mandatului de  consilier local al  domnului Voinoiu Costin-Eugen;

-prevederile  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  adoptată  sub  nr.  5  din
22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja;

Examinând:
- raportul nr.___ al secretarului   comunei Gheorghe Doja;
În conformitate cu:
-  prevederile  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  Comunei

Gheorghe Doja aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local Gheorghe Doja nr. 3 din 31.01.2017;
Propun ca în temeiul art. 45 alin. (1), art. 54 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se adopte o
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja nr. 5 din 22.06.2016
privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja, în sensul ca
domnul Gogoţ Clementin să fie înlocuit, în cadrul Comisiei juridice şi de disciplină, cu domnul Voinoiu
Costin Eugen.

Pentru care am încheiat prezenta.

Primar,
ION MIHAI



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

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de Hotărâre

referitor la  modificarea Hotărârii Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja nr. 5 din 22.06.2016
privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. din  privind

încetarea de drept,  înainte  de expirarea duratei  normale,  a mandatului  de  consilier  local  al  domnului
Gogoţ Clementin;

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja privind validarea mandatului de
consilier local al  domnului Voinoiu Costin-Eugen;

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja  adoptată  sub  nr.  5  din
22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja;

În conformitate cu:
-  prevederile  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  Comunei

Gheorghe Doja aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local Gheorghe Doja nr. 3 din 31.01.2017;
Propun  iniţierea  unui   proiect  de  hotărâre  prin  care  să  se  aprobe  modificarea  Hotărârii

Consiliului  local   al  comunei  Gheorghe Doja nr.  5  din  22.06.2016 privind constituirea  comisiilor  de
specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja, în sensul ca domnul Gogoţ Clementin să fie
înlocuit, în cadrul Comisiei juridice şi de disciplină, cu domnul Voinoiu Costin Eugen.

Pentru care am încheiat prezenta.

Secretar,
PRAF MONICA

JUDETUL IALOMITA



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia juridică şi de disciplină,
Nr.

R A P O R T
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind  modificarea Hotărârii Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja nr. 5 din 22.06.2016 privind
constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. din privind 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de  consilier local al domnului 
Gogoţ Clementin;

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. din privind 
validarea mandatului de  consilier local al  domnului Voinoiu Costin-Eugen;

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gheorghe Doja adoptată sub nr. 5 din 
22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja;

Examinând:
- expunerea de motive nr. ____a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.___ al secretarului   comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
În conformitate cu:
- prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei 

Gheorghe Doja aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local Gheorghe Doja nr. 3 din 31.01.2017;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art. 45 alin. (1), art. 54 şi art. 115 alin. (1) lit.

b)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, să se adopte hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului local  al comunei Gheorghe 
Doja nr. 5 din 22.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 
Gheorghe Doja, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia juridică şi de disciplină,


