
                                ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind  completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
referitoare 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;
- prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor  publice, precum şi  a structurii  şi  metodologiei  de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-  prevederile art.  58-  59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- Devizul General înregistrat sub nr. 2849 din 26.11.2014;
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”; 

- prevederile Hotărârii nr.  34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului  Local al comunei  Gheorghe Doja,
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”;

- expunerea de motive nr. 2851 din 26.11.2014  a Primarului comunei Gheorghe Doja privind  necesitatea şi
oportunitatea adoptării  unei hotărâri privind  completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014
 - raportul de specialitate nr.  2850 din 26.11.2014 al viceprimarului şi al compartimentelor contabilitate şi
achiziţii publice privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014;

- raportul nr. 2852 din 26.11.2014 al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 2853 din 26.11.2014 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
-  raportul  nr. 2854  din  26.11.2014   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
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  completarea  Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, referitoare 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”, astfel:

După art. 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
“Art. 3^1 – Se aprobă finanţarea din bugetul local  a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate

de UAT – comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în valoare de  294.853,00  lei, inclusiv TVA.”
Art. 2 -  (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. 3 -  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. 

  Primar,
             ION MIHAI

                                 Avizat  pentru legalitate
       Secretarul comunei Gheorghe Doja,

                                                                 PRAF MONICA
Nr. 44
Iniţiată la Gheorghe  Doja

http://www.sloboziail.ro/


Astăzi, 26.11.2014

                  ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
         Nr. 2850 din 26.11.2014

RAPORT 
privind  necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui  proiect de hotărâre

referitor la  completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei
Gheorghe Doja, referitoare 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;
- prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor  publice, precum şi  a structurii  şi  metodologiei  de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-  prevederile art.  58-  59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- Devizul General înregistrat sub nr. 2849 din 26.11.2014;
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”; 

- prevederile Hotărârii nr.  34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului  Local al comunei  Gheorghe Doja,
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”;

Propunem, ca fiind necesară şi oportună   iniţierea unui  proiect de  hotărâre prin care să se
aprobe  completarea  Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
judeţul  Ialomiţa,  referitoare  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”, astfel:

După art. 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
“Art. 3^1 – Se aprobă finanţarea din bugetul local  a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate

de UAT – comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în valoare de  294.853,00  lei, inclusiv TVA.”.

Pentru care am încheiat prezentul.        

   Viceprimar,                 Inspector contabilitate,          Inspector achiziţii publice,
                       Gogoţ Clementin                 Dorobanţu Gilica                     Cîrstea Daniela-Mihaela  
                                    



                                       ROMÂNIA     
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                       COMUNA GHEORGHE DOJA

           Nr. 2851 din 26.11.2014  

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

privind  completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe
Doja, referitoare 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;
- prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor  publice, precum şi  a structurii  şi  metodologiei  de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-  prevederile art.  58-  59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- Devizul General înregistrat sub nr. 2849 din 26.11.2014;
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”; 

- prevederile Hotărârii nr.  34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului  Local al comunei  Gheorghe Doja,
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.  2850 din 26.11.2014 al viceprimarului şi al compartimentelor contabilitate şi
achiziţii publice privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014;

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  completarea Hotărârii
nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, referitoare 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”, 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.  2852 din 26.11.2014

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

privind completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe
Doja, referitoare 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”

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;
- prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor  publice, precum şi  a structurii  şi  metodologiei  de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-  prevederile art.  58-  59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- Devizul General înregistrat sub nr. 2849 din 26.11.2014;
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”; 

- prevederile Hotărârii nr.  34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului  Local al comunei  Gheorghe Doja,
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”;

- expunerea de motive nr. 2851 din 26.11.2014  a Primarului comunei Gheorghe Doja privind  necesitatea şi
oportunitatea adoptării  unei hotărâri privind  completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014
 - raportul de specialitate nr.  2850 din 26.11.2014 al viceprimarului şi al compartimentelor contabilitate şi
achiziţii publice privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014;

Cu unanimitate de voturi,  avizăm favorabil proiectul de  hotărâre privind completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, referitoare 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”.

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. 2853 din 26.11.2014

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  

 privind completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe
Doja, referitoare 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”

  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;
- prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor  publice, precum şi  a structurii  şi  metodologiei  de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-  prevederile art.  58-  59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- Devizul General înregistrat sub nr. 2849 din 26.11.2014;
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”; 

- prevederile Hotărârii nr.  34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului  Local al comunei  Gheorghe Doja,
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”;

- expunerea de motive nr. 2851 din 26.11.2014  a Primarului comunei Gheorghe Doja privind  necesitatea şi
oportunitatea adoptării  unei hotărâri privind  completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014
 - raportul de specialitate nr.  2850 din 26.11.2014 al viceprimarului şi al compartimentelor contabilitate şi
achiziţii publice privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014;

Cu unanimitate de voturi,  avizăm favorabil proiectul de  hotărâre privind completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, referitoare 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”.

Pentru care am încheiat prezentul.

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



                                                       ROMÂNIA     
                                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                     CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI GHEORGHE DOJA

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

                       Nr.  2854 din 26.11.2014

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

privind completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe
Doja, referitoare 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”

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

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;
- prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor  publice, precum şi  a structurii  şi  metodologiei  de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-  prevederile art.  58-  59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- Devizul General înregistrat sub nr. 2849 din 26.11.2014;
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”; 

- prevederile Hotărârii nr.  34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului  Local al comunei  Gheorghe Doja,
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”;

- expunerea de motive nr. 2851 din 26.11.2014  a Primarului comunei Gheorghe Doja privind  necesitatea şi
oportunitatea adoptării  unei hotărâri privind  completarea Hotărârii nr. 34 din 30.10.2014
 - raportul de specialitate nr.  2850 din 26.11.2014 al viceprimarului şi al compartimentelor contabilitate şi
achiziţii publice privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014;

Cu unanimitate de voturi,  avizăm favorabil proiectul de  hotărâre privind completarea Hotărârii nr.
34 din 30.10.2014 adoptată de Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, referitoare 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”.

 Pentru care am încheiat prezentul.

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


