
                                    ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind  instrumentarea proiectului 

„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:  
- prevederile cap. 4 subcap. 4.1 pct. 11 lit. a) din Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Grupuri de acţiune locală;
În conformitate cu:
- prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  H.C.L.   nr.   28  din  15.06.2012  privind  reactualizarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin 

domeniului public al comunei Gheorghe Doja;
- prevederile  pct. 4 din H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.  1.353/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Ialomiţa,  precum şi  al  municipiilor,  oraşelor  şi 
comunelor din judeţul Ialomiţa;

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia  publică,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr.  2721 din 08.11.2012  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  comun  nr. 2720 din 08.11.2012;
- procesul verbal nr. 2374 din 01.10.2012;
- raportul  nr. 2722 din 08.11.2012 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 2723 din 08.11.2012 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 2724 din 08.11.2012 al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant , sănătate şi  

familie,  muncă  şi  protecţie  socială,  protecţia  copilului; 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (4) lit. d), e) şi f), alin. 6 lit. a) pct. 6, art.45 alin. (2) lit. e) 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- (1) Se aprobă necesitatea şi oportunitatea  investiţiei  „Modernizare teren de sport, sat Gheorghe 

Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”, la nivelul  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
(2) Numărul de locuitori al  solicitantului – comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa - este de 2.740.
Art.2- Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, se angajează să suporte  din bugetul local 

al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cheltuielile  de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o perioadă 
de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.   

Art.3  -  Primarul  comunei  şi  compartimentele contabilitate,  achiziţii  publice,  cadastru  şi  urbanism  şi 
amenajarea teritoriului  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4  -  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja, 
compartimentelor prevăzute la art.3  precum 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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