
                               ROMÂNIA
                      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

 PROIECT
HOTĂRÂRE

privind organizarea structurii de specialitate cu atribuţii 
în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii

 în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu: 
-  prevederile  art.  45 alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.   50 din 29 iulie 1991  privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  36  alin.  (1)  din  Legea  nr.   350  din  6  iunie  2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi

urbanismul, cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. b)-h), alin. (2) lit. a)-d) din Ordinul nr.

839 din  12  octombrie  2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările  şi completările ulterioare;

Având în vedere: 
- adresa nr.  300 din 14.01.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 164 din 21.01.2016  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. 163 din 21.01.2016 al viceprimarului comunei şi Compartimentului “Urbanism

şi amenajarea teritoriului”;
- raportul nr. 165 din 21.01.2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1)  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  organizarea  structurii  de  specialitate  cu  atribuţii  în  domeniul   urbanismului,
amenajării  teritoriului  şi  autoritării  lucrărilor  de  construcţii  în  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

(2) Structura de specialitate este formată din postul de “inspector” din cadrul Compartimentului “Urbanism
şi amenajarea teritoriului”, în conformitate  cu Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Doja nr. 5 din 21.01.2015
privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.2 – Structura de specialitate identificată la art. 1 va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 45 alin.(1) din
Legea nr.  50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de  art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. b)-
h),  alin.  (2)  lit.  a)-d)  din Ordinul  nr.  839 din 12 octombrie  2009  pentru aprobarea Normelor  metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările  şi completările
ulterioare.

Art.3 -   Structura  constituită  la  art.  1  va  duce  la  îndeplinire  atribuţiile  prevăzute  la  art.2,  atât  pentru
intravilanul, cât şi pentru extravilanul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.4  –  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  Consiliului  Judeţean
Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa.

Art.5 – (1) Primarul comunei şi Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Aparatului
de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
              Primar,                                                        Avizat pentru legalitate
           Ion Mihai                                                                Secretar, 
                                                                                                                     Praf Monica 

  Nr. 3
               Iniţiată la GHEORGHE DOJA
               Astăzi, 21.01.2016



                               ROMÂNIA
                      JUDEŢUL IALOMIŢA
             COMUNA GHEORGHE DOJA

Nr. 164 din 21.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind iniţierea proiectului de hotărâre

referitor la organizarea structurii de specialitate cu atribuţii 
în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii

 în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere: 
-  prevederile  art.  45  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.   50  din  29  iulie  1991  privind  autorizarea

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.  350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. b)-h), alin. (2) lit. a)-d) din

Ordinul nr.  839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările  şi completările ulterioare;

- adresa nr.  300 din 14.01.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- raportul de specialitate  nr.  163 din 21.01.2016 al viceprimarului  comunei şi Compartimentului

“Urbanism şi amenajarea teritoriului”;
Propun, ca în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1)  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  organizarea  structurii  de  specialitate  cu  atribuţii  în  domeniul   urbanismului,

amenajării  teritoriului  şi  autoritării  lucrărilor  de  construcţii  în  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al
Primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa; structura de specialitate este formată din postul de
“inspector”  din  cadrul  Compartimentului  “Urbanism  şi  amenajarea  teritoriului”,  în  conformitate   cu
Hotărârea  Consiliului  Local  Gheorghe Doja nr. 5  din  21.01.2015  privind aprobarea organigramei  şi  a
statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
această structură  va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 45 alin.(1) din Legea nr.  50 din 29 iulie 1991
privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, precum şi cele prevăzute de  art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. b)-h), alin.
(2) lit.  a)-d) din Ordinul nr.  839 din 12 octombrie  2009  pentru aprobarea Normelor  metodologice de
aplicare a  Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii, cu modificările  şi
completările ulterioare şi va duce la îndeplinire atribuţiile anterior menţionate, atât pentru intravilanul, cât
şi pentru extravilanul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezenta.

Primar,
Ion Mihai

                                                                                                         



                               ROMÂNIA
                      JUDEŢUL IALOMIŢA
             COMUNA GHEORGHE DOJA

Nr. 163 din 21.01.2016  

R A P O R T
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre

referitor la organizarea structurii de specialitate cu atribuţii 
în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii

 în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere: 
-  prevederile  art.  45  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.   50  din  29  iulie  1991  privind  autorizarea

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.  350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. b)-h), alin. (2) lit. a)-d) din

Ordinul nr.  839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările  şi completările ulterioare;

Examinând:
- adresa nr.  300 din 14.01.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Propunem, ca în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1)  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 prin care:
-  să  se  aprobe  organizarea  structurii  de  specialitate  cu  atribuţii  în  domeniul   urbanismului,

amenajării  teritoriului  şi  autoritării  lucrărilor  de  construcţii  în  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al
Primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa; structura de specialitate este formată din postul de
“inspector”  din  cadrul  Compartimentului  “Urbanism  şi  amenajarea  teritoriului”,  în  conformitate   cu
Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Doja nr.  5 din 21.01.2015    privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
această structură  va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 45 alin.(1) din Legea nr.  50 din 29 iulie 1991
privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, precum şi cele prevăzute de  art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. b)-h), alin.
(2) lit.  a)-d) din Ordinul nr.  839 din 12 octombrie  2009  pentru aprobarea Normelor  metodologice de
aplicare a  Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii, cu modificările  şi
completările ulterioare şi va duce la îndeplinire atribuţiile anterior menţionate, atât pentru intravilanul, cât
şi pentru extravilanul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

    Viceprimar,  Inspector,
Gogoţ Clementin                         Miclea Odeta

                                                                                                                         

                



                               JUDEŢUL IALOMIŢA
   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
    Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
                              Nr. 165 din 21.01.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind organizarea structurii de specialitate cu atribuţii 

în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii
 în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

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

Având în vedere :
-  prevederile  art.  45  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.   50  din  29  iulie  1991  privind  autorizarea

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.  350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit. b)-h), alin. (2) lit. a)-d) din

Ordinul nr.  839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările  şi completările ulterioare;

Examinând:
- adresa nr.  300 din 14.01.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 164 din 21.01.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate  nr.  163 din 21.01.2016 al viceprimarului  comunei şi Compartimentului

“Urbanism şi amenajarea teritoriului”;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu unanimitate de voturi, propunem ca, în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45

alin. (1)  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 privind organizarea structurii de specialitate
cu  atribuţii  în  domeniul  urbanismului,  amenajării  teritoriului  şi  autorizării  lucrărilor  de  construcţii  în
cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  conform
proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

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


