
                                       ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA   

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind  stabilirea modelului legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja  şi a modelului 

legitimaţiilor consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:  
-  prevederile   art.8  şi  art.  14 din  Legea nr.  393 din 28 septembrie  2004,  privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi  art.2  respectiv   anexa 1  lit. A şi lit. D, pct. 1 şi pct. 2, lit.a) 

precum şi anexa 2 lit. A şi lit. E pct. 1 şi pct. 2, lit.a) din H.G.  nr. 282 din 7 aprilie 2005 privind 
stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii 
acestora;

- prevederile art. 54 alin. (1)- (3) din Hotărârea nr. 9 din 17.07.2008 a Consiliului 
Local al comunei Gheorghe Doja, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local,

Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  689  din  22.03.2011   întocmită  de  primarul  comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 688 din 22.03.2011 al  secretarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 690 din 22.03.2011  al comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art.45 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8 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.1  - Se stabileşte  modelul  legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  –  Se  stabileşte   modelul  legitimaţiei  pentru  consilierii  locali  din   cadrul 
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei nr. 2 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  –  Prezenta  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa  şi 
primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi adusă la îndeplinire de către compartimentul achiziţii 
publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Gheorghe Doja.

     Primar,                                                             Avizat  pentru legalitate,
                           Ion Mihai                                                                     Secretar,  

                                                                                                     Praf Monica  

Nr. 11
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.03.2011



                       ROMÂNIA
             JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 689 din 22.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

modelului legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja  
şi a modelului legitimaţiilor consilierilor locali 

din  cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:  
- prevederile  art.8 şi art. 14 din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004, 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi  art.2  respectiv   anexa 1  lit. A şi lit. D, pct. 1 şi 

pct. 2, lit.a) precum şi anexa 2 lit. A şi lit. E pct. 1 şi pct. 2, lit.a) din H.G.  nr. 282 din 
7  aprilie  2005  privind  stabilirea  modelului  legitimaţiei  pentru  aleşii  locali  şi  a 
modelului semnului distinctiv al calităţii acestora;

- prevederile art. 54 alin. (1)- (3) din Hotărârea nr. 9 din 17.07.2008 a 
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local,

Examinând:
- raportul   nr.  688 din 22.03.2011  al   secretarului comunei Gheorghe 

Doja,
Propun ca,  în  temeiul art.45 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) 

lit. a) pct. 8 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  prin  care  să  se  aprobe   modelul  legitimaţiei  pentru  Primarul  comunei 
Gheorghe Doja  şi  modelul legitimaţiilor consilierilor locali din  cadrul Consiliului 
Local al comunei Gheorghe Doja, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezenta.        

Primar,
Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.  688 din 22.03.2011

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

modelului legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja  
şi a modelului legitimaţiilor consilierilor locali 

din  cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:  
- prevederile  art.8 şi art. 14 din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004, 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi  art.2  respectiv   anexa 1  lit. A şi lit. D, pct. 1 şi 

pct. 2, lit.a) precum şi anexa 2 lit. A şi lit. E pct. 1 şi pct. 2, lit.a) din H.G.  nr. 282 din 
7  aprilie  2005  privind  stabilirea  modelului  legitimaţiei  pentru  aleşii  locali  şi  a 
modelului semnului distinctiv al calităţii acestora;

- prevederile art. 54 alin. (1)- (3) din Hotărârea nr. 9 din 17.07.2008 a 
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local,

Propun ca, în  temeiul art.45 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) 
lit. a) pct. 8 şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, să se iniţieze 
un proiect de hotărâre  în vederea aprobării  de către Consiliul Local   a  modelului 
legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja  şi a modelului legitimaţiilor 
consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja.

Pentru care am încheiat prezentul.      

Secretar,
  Praf Monica     



                   

                     ROMÂNIA
                                 JUDEŢUL IALOMIŢA
       CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                        Comisia  juridică şi de disciplină,
                                 Nr. 690 din 22.03.2011

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

modelului legitimaţiei pentru Primarul comunei Gheorghe Doja 
 şi a modelului legitimaţiilor consilierilor locali 

din  cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja

Comisia  juridică şi de disciplină,

Având în vedere:  
- prevederile  art.8 şi art. 14 din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004, 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi  art.2  respectiv   anexa 1  lit. A şi lit. D, pct. 1 şi 

pct. 2, lit.a) precum şi anexa 2 lit. A şi lit. E pct. 1 şi pct. 2, lit.a) din H.G.  nr. 282 din 
7  aprilie  2005  privind  stabilirea  modelului  legitimaţiei  pentru  aleşii  locali  şi  a 
modelului semnului distinctiv al calităţii acestora;

- prevederile art. 54 alin. (1)- (3) din Hotărârea nr. 9 din 17.07.2008 a 
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  689 din 22.03.2011  întocmită de primarul 

comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 688 din 22.03.2011  al   secretarului comunei Gheorghe 

Doja,
Cu  unanimitate  de  voturi,  avizăm  favorabil  proiectul  de  hotărâre şi 

propunem ca în temeiul art.45 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8 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 hotărârea privind 
aprobarea  modelului  legitimaţiei  pentru  Primarul  comunei  Gheorghe  Doja   şi  a 
modelului legitimaţiilor consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al comunei 
Gheorghe Doja.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Comisia   juridică şi de disciplină,




