
                                    R O M Â N I A 
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT
H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (4) şi  art. 21 din  Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările

şi completările ulterioare; 
- prevederile  Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;
-  prevederile   art.  2^1-  art.2^3  din   Ordonanţa Guvernului  nr.81/2003 privind reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe aflate  în

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;
- prevederile H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor,

oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;
- prevederile  H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea  Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea

domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;
Examinând: 

- Contractul de finanțare  nr. C413322011232347117 din 27.03.2014, încheiat cu A.P.D.R.P. (A.F.I.R.) pentru proiectul „Modernizare

teren sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița”, proiect  finanţat prin FEADR, măsura 4.1.3- 3.2.2.;-  procesul

verbal de recepțíe la terminarea lucrărilor nr. 3536 din 21.10.2015;

- nota de fundamentare nr.  3550 din 21.10.2015 a  primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
- raportul de specialitate  nr.  3549 din 21.10.2015; 
- raportul nr. 3551 din 21.10.2015  al comisiei juridice şi de disciplină; 
În temeiul   art.  36  alin.  (2)  lit.c)  art.  45  alin.  (3),  art.  115 alin.  (1)  lit.b)  şi  art.  122 din Legea administraţiei  publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 – Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 22 din 27.08.1999 privind inventarul bunurilor ce aparţin
domeniului  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost modificată şi completată prin  Hotărârea Consiliului local al
comunei Gheorghe Doja nr. 28 din 15.06.2011 şi prin  Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 42 din 31.10.2013 privind
reactualizarea inventarului  bunurilor ce aparţin  domeniului  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, se modifică la Secţiunea I -
Bunuri imobile, astfel:

1) la  poziţia  19  „Teren sport  Gheorghe  Doja”,  coloana  5  „Valoarea  de  inventar”: „194.845 lei”, se  modifică  şi  va  avea
următorul cuprins: „642.852,14 lei”.

Art. 2 – Inventarul bunurilor din domeniul public se constituie anexă la Statutul comunei Gheorghe Doja, judeţul  Ialomiţa. 
Art. 3 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (3).
 (2)  Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa, în vederea

exercitării controlului de legalitate şi primarului comunei Gheorghe Doja şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Gheorghe Doja prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale  şi   prin publicare  pe  site www.gheorghedojail.ro.

  Primar,                                                                                  Avizat pentru legalitate
Ion  Mihai                                                                                             Secretar, 

                                                                                                                         Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/


Nr. 36
Iniţiată la Gheorghe Doja
Astăzi, 21.10.2015
                                R O M Â N I A 
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
                Nr. 3550 din 21.10.2015

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
referitoare la  necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

privind  actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (4) şi  art. 21 din  Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările

şi completările ulterioare; 
- prevederile  Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;
-  prevederile   art.  2^1-  art.2^3  din   Ordonanţa Guvernului  nr.81/2003 privind reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe aflate  în

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;
- prevederile H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor,

oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;
- prevederile  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;
Examinând: 

- Contractul de finanțare  nr. C413322011232347117 din 27.03.2014, încheiat cu A.P.D.R.P. (A.F.I.R.) pentru proiectul „Modernizare

teren sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița”, proiect  finanţat prin FEADR, măsura 4.1.3- 3.2.2.;

- procesul verbal de recepțíe la terminarea lucrărilor nr. 3536 din 21.10.2015;

- raportul de specialitate  nr. 3549 din 21.10.2015;
Consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat, astfel:  Anexa

la Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 22 din 27.08.1999 privind inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului  public al



comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost modificată şi completată prin  Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe
Doja nr.  28 din 15.06.2011 şi prin  Hotărârea Consiliului  local  al comunei Gheorghe Doja nr.  42 din 31.10.2013 privind reactualizarea
inventarului  bunurilor ce aparţin  domeniului  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa ,  se modifică  la Secţiunea I - Bunuri
imobile, astfel:

1) la poziţia 19 „Teren sport Gheorghe Doja”, coloana 5 „Valoarea de inventar” „194.845 lei”, se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Valoarea de inventar”     „642.852,14 lei”.

Pentru care am încheiat prezenta.

Primar,
ION MIHAI

                               ROMÂNIA
                      JUDEŢUL IALOMIŢA
              COMUNA GHEORGHE DOJA
                    Nr. 3549 din 21.10.2015

RAPORT
privind  necesitatea şi oportunitatea adoptării   unei hotărâri

pentru  actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (4) şi  art. 21 din  Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
si judeţelor;

- prevederile  art. 2^1- art.2^3 din  Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;
- prevederile  H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa,

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;
- prevederile H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.353/2001

privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Ialomita;

Examinând: 

-  Contractul de finanțare  nr.  C413322011232347117 din 27.03.2014,  încheiat cu A.P.D.R.P. (A.F.I.R.)  pentru



proiectul „Modernizare teren sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița”, proiect  finanţat

prin FEADR, măsura 4.1.3- 3.2.2.;

- procesul verbal de recepțíe la terminarea lucrărilor nr. 3536 din 21.10.2015;

Propunem,  ca  în  temeiul   Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, să se iniţieze şi să se adopte o hotărâre  privind  actualizarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului  public  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, prin care Anexa la Hotărârea Consiliului local al
comunei Gheorghe Doja nr. 22 din 27.08.1999 privind inventarul bunurilor ce aparţin  domeniului  public al comunei
Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  astfel  cum a fost  modificată  şi  completată  prin   Hotărârea  Consiliului  local  al
comunei Gheorghe Doja nr. 28 din 15.06.2011 şi prin  Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 42
din 31.10.2013 privind reactualizarea inventarului  bunurilor ce aparţin  domeniului  public al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, să se modifice la Secţiunea I - Bunuri imobile, astfel:

1) la poziţia 19 „Teren sport Gheorghe Doja”, coloana 5 „Valoarea de inventar” „194.845 lei”, se modifică şi va
avea următorul cuprins: „642.852,14 lei”.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de inventariere,
Preşedinte:  Gogoţ Clementin- viceprimar;
Membru: Ion Marilena – inspector;
Membru: Cîrstea Daniela-Mihaela – inspector

                                Inspector urbanism,                                     Inspector  cadastru,
Miclea Odeta                                     Trifănescu Dănuţ

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

                        Nr. 3551 din 21.10.2015

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public 
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Comisia juridică şi de disciplină,

Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (4) şi  art. 21 din  Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Anexei 1, 3 şi 4 din  Hotărârea  Guvernului    nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor



tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
si judeţelor;

- prevederile  art. 2^1- art.2^3 din  Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 14  alin. (3)   din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale;
- prevederile  H.G. nr. 1353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa,

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa;
- prevederile H.G. nr. 389 din 2 mai 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.353/2001

privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Ialomita;

Examinând: 

-  Contractul de finanțare  nr.  C413322011232347117 din 27.03.2014,  încheiat cu A.P.D.R.P. (A.F.I.R.)  pentru

proiectul „Modernizare teren sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița”, proiect  finanţat

prin FEADR, măsura 4.1.3- 3.2.2.;

- procesul verbal de recepțíe la terminarea lucrărilor nr. 3536 din 21.10.2015;

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Gheorghe Doja,
Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,  fără a formula amendamente,   proiectul de hotărâre   privind

actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,


