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H O T A R A R E A  Nr. 10 
privind  modificarea H.C.L. nr. 117/29.11.2013 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa  ordinară din data de 

30.01.2014; 
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 117/29.11.2013 privind aprobarea   

concesionării fără licitaŃie publică a terenului intravilan- domeniul privat al com. Poarta 
Albă, în suprafaŃă de 621,535 mp. lot 37, situat în loc. Poarta Albă, Zona „C”, comuna 
Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa,  tinerei GORIA ALEXANDRA-ELENA, Hotărârea 
Consiliului Local nr. 47 din 30.05.2011 privind aprobarea metodologiei de calcul a 
preŃului chiriei redevenŃei pentru terenurile intravilane;  
  Analizând expunerea de motive a d-lui. Primar Delicoti Vasile, avizele comisiilor de 
specialitate nr. 1,2 şi 3, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei;  

În baza art. 36,  alin. (1) şi (2), lit. „c” şi alin. (5) lit. „a” din Legea administraŃiei  
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul art.45, alin (3) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

   Art. 1 –  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 117/29.11.2013 privind concesionarea  
fără licitaŃie publică a  terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă, lot 
37,  în suprafaŃă de 621,535 m.p. situat în localitatea Poarta Albă, strada Primăverii, nr. 
6, comuna Poarta Alba, judeŃul ConstanŃa, tinerei  GORIA ALEXANDRA-ELENA, în 
vederea construirii de locuinŃă individuală, după cum urmează : 
 - art.3 din H.C.L. nr.117/29.11.2013 va avea următorul cuprins : „ se aprobă nivelul 
redevenŃei terenului concesionat  la 0,134 euro/mp/anual, echivalent în lei; 

 Art.2. – Restul articolelor din HCL nr.117/29.11.2013 rămân neschimbate ;  
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului 

Judetului ConstanŃa, Primarului comunei Poarta Albă, doamnei Goria Alexandra Elena, 
Compartimentului Contabilitate, Buget – FinanŃe, Impozite şi Taxe, Compartimentului 
Urbanism, compartimentului Registrul Agricol şi Cadastru, în vederea aducerii la 
îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

    Art.  7 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12  voturi pentru, 0  
voturi  împotrivă,  0 abtineri,   din totalul de 12  voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/30.01.2014  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
CONSILIER,  
 
łIGMEANU FLORENTINA  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR 

 
CUMPĂNAŞU CAMELIA 

 


