
                                   ROMÂNIA
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA PROIECT

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra  unor porţiuni din drumurile  de 
exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.
Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
− prevederile   art.  756  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil,  republicată,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare;

− prevederile  poziţiilor nr.  63 şi 102 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja 
nr.  28  din  15.06.2011  pentru  reactualizarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin  domeniului  public  al  
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Examinând:
- solicitarea nr.27 din 16.08.2012 a  S.C.  BUCUR  &  BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.  ,   înregistrată la 
Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 2488 din 11.10.2012;
- expunerea de motive nr. 2490 din 11.10.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;

             - raportul nr.  2489 din 11.10.2012  al  Compartimentului  cadastru;
- raportul nr. 2491 din 11.10.2012 al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
  - raportul  nr. 2492 din 11.10.2012 al Comisiei juridice şi de diciplină;
În temeiul art.36, alin. 2, lit. c),  art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b)   din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1 –  (1) Se aprobă constituirea dreptului  de uz si  servitute,  cu titlu gratuit,  asupra  unor porţiuni  din 
drumurile de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4,  aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,  în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L. ,  conform planului de situaţie, ce constituie 
anexă la prezenta hotărâre. 

(2)  Drumul de exploataţie agricolă  De 5,  pe o lungime de 542 m cu lăţimea de 4 m, in  suprafaţa de 2.168 
m.p.  avand următoarele vecinătăţi:

- la Nord – De 5;
- la Est –T 37/1;
- la Sud – De 5;
- la Vest –T 45/5. 
(3) Drumul de exploataţie agricolă  De 53/4,  pe o lungime de 220 m cu lăţimea de 4 m, in suprafaţa de 880 

m.p.  avand  următoarele vecinătăţi:
- la Nord – T 37/1;
- la Est – De 53/4;
- la Sud –T 53/3;
- la Vest – De 50/4.
Art. 2 -  Drepturile de uz şi servitute, menţionate la art. 1, se constituie în vederea  utilizării  porţiunilor din 

drumurile de exploatare prevăzute la art.1 din prezenta, pe perioada de  instalare a liniei electrice subterane 20 kv,  
necesară pentru obiectivul  ,,CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STAŢIE TRANSFORMARE ÎMPREJMUIRE 
ŞI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL,,.

Art.  3 – Se  împuterniceşte  domnul  Ion  Mihai,  Primar  al  comunei  Gheorghe  Doja  precum  şi  domnul 
Trifănescu Dănuţ, inspector -  compartimentul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Gheorghe Doja,  să semneze contractul de constituire a drepturilor de  uz şi servitute în favoarea,  S.C.BUCUR & 
BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L., în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.  4 – Prezenta hotărâre va fi  comunicată,  prin grija secretarului  comunei   Gheorghe Doja,  primarului 
comunei Gheorghe Doja, compartimentelor cadastru şi   urbanism şi   amenajarea teritoriului,  în vederea aducerii la 
îndeplinire, precum şi beneficiarului prevăzut la art.1 şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi  o va aduce la  
cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  şi  pe  site  
www.gheorghedojail.ro.

                   Primar,                                           Avizat  pentru legalitate
     Ion Mihai                                           Secretar,

                                                                                Praf Monica
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Iniţiată  la GHEORGHE DOJA
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                 ROMÂNIA
        JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
       NR.  2489 din 11.10.2012            

RAPORT  

privind necesitatea si oportunitatea initierii unui proiect de hotarare
 pentru  aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra  unor porţiuni din 

drumurile de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.

Având în vedere:
- prevederile  poziţiilor nr.  63 şi 102 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe 

Doja  nr. 28 din 15.06.2011 pentru reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

- prevederile  art. 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Examinând:
- solicitarea nr. 27 din 16.08.2012 a S.C. BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L., înregistrată 

la Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 2488 din 11.10.2012;

Propun initierea unui proiect de hotarare pentru cererea formulata de  S.C.  BUCUR & BUTHION 
FOTOVOLTAIC S.R.L.,  în vederea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra   unor 
portiuni din  drumurile  de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4,  aparţinând domeniului public al comunei 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform planului de situatie, anexat.

 Drumul de exploataţie agricolă  De 5,  pe o lungime de 542 m cu lăţimea de 4 m, in  suprafaţa de 
2.168 m.p.  avand următoarele vecinătăţi:

- la Nord – De 5;

- la Est –T 37/1;

- la Sud – De 5;

- la Vest –T 45/5. 

Drumul de exploataţie agricolă  De 53/4,  pe o lungime de 220 m cu lăţimea de 4 m, in suprafaţa de 
880 m.p.  avand  următoarele vecinătăţi:

- la Nord – T 37/1;

- la Est – De 53/4;

- la Sud –T 53/3;

- la Vest – De 50/4.

Drepturile de uz şi servitute, se constituie în vederea  utilizării  drumurilor de exploatare pe perioada 
de   instalare  a  liniei  electrice  subterane  de  20  kv,   necesară  pentru  obiectivul  ,,CONSTRUIRE PARC 
FOTOVOLTAIC,  STAŢIE  TRANSFORMARE  ÎMPREJMUIRE  ŞI  RACORDARE  LA  SISTEMUL 
ENERGETIC NAŢIONAL,,, amplasat pe un  teren închiriat conform contractului de închiriere autentificat 
sub nr. 1039 din 4 aprilie 2011.

Terenul este prevăzut la  poziţiile nr.  63 şi 102 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Gheorghe Doja  nr. 28 din 15.06.2011 pentru reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. 

Mentionez ca propunerea facuta, se bazeaza pe faptul ca au fost aprobate PUZ si RLU  prin HCL nr. 
40 din 28.10.2011, astfel cum a fost modificată prin  HCL nr. 24 din 16.05.2012.

Pentru care am încheiat prezentul.

Inspector,
                                                                                  Trifanescu Danut



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  2490 din 11.10.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre   

pentru  aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra  unor porţiuni din 
drumurile de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, 

judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.

Având în vedere:
− prevederile  art. 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

− prevederile   poziţiilor  nr.   63  şi  102  din  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei 
Gheorghe Doja  nr. 28 din 15.06.2011 pentru reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Examinând:

-  solicitarea  nr.27  din  16.08.2012  a  S.C.  BUCUR  &  BUTHION  FOTOVOLTAIC S.R.L.  , 
înregistrată la Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 2488 din 11.10.2012;
- raportul nr.   2489 din 11.10.2012 al  Compartimentului  cadastru;

 Propun ca în temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5) 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,  să se adopte hotărârea conform proiectului anexat.

 Primar,
    ION MIHAI        

    



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
                            şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

                           Nr.    2491 din 11.10.2012

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

pentru  aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra  unor porţiuni din 
drumurile de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, 

judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.

Comisia  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism, 
protecţia mediului şi turism, 

Având în vedere:
− prevederile  art. 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

− prevederile   poziţiilor  nr.   63  şi  102  din  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei 
Gheorghe Doja  nr. 28 din 15.06.2011 pentru reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Examinând:

-  solicitarea  nr.  27  din  16.08.2012  a  S.C.  BUCUR  &  BUTHION  FOTOVOLTAIC S.R.L.  , 
înregistrată la Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 2488 din 11.10.2012;
− expunerea de motive nr. 2490 din 11.10.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  2489 din 11.10.2012 al  Compartimentului  cadastru;

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre susmenţionat.
Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţia mediului şi turism, 



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

                           Nr. 2492 din 11.10.2012

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

pentru  aprobarea  constituirii  dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra  unor porţiuni din 
drumurile de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, 

judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
− prevederile  art. 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

− prevederile   poziţiilor  nr.   63  şi  102  din  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei 
Gheorghe Doja  nr. 28 din 15.06.2011 pentru reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Examinând:

-  solicitarea  nr.27  din  16.08.2012  a  S.C.  BUCUR  &  BUTHION  FOTOVOLTAIC S.R.L.  , 
înregistrată la Primăria comunei Gheorghe Doja sub nr. 2488 din 11.10.2012;
− expunerea de motive nr. 2490 din 11.10.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 2489 din 11.10.2012  al  Compartimentului  cadastru;

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre susmenţionat.
Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,

          


