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H O T A R A R E A  Nr. 102 
privind aprobarea închirierii terenului intravilan în suprafață de 2944 mp., lot.1, situat în 

localitatea Poarta Albă, strada Ciocârliei, nr.8, comuna Poarta Albă , județul Constanța  
 

Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  
28.11.2014; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei ; 

Ținând cont de cererea domnului Baciu Marian-Cătălin în care solicită închirierea terenului 
aferent locuinței proprietate personal; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În baza art.36, alin.2, lit.„c” și alin.5, lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.1 și art.115, alin.1, lit.„b”  din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1. – Se aprobă închirierea directă (fără licitație publică) către domnul Baciu Marian-

Cătălin, a terenului intravilan, aferent locuinței- domeniul privat al comunei Poarta Albă, în suprafață 
de 2944 mp., lot.1, situat în localitatea Poarta Albă, strada Ciocârliei, nr.8, comuna Poarta Albă, 
județul Constanța; 

Art.2. - Se aprobă nivelul chiriei la 0,07 euro/mp./an  
Art.3. – Se aprobă perioada închirierii terenului prevăzut la art.1 la 5 ani  ani,  cu posibilitatea 

prelungirii termenului la sfârșitul perioadei de închiriere. 
 Art.4.  – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 

Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate, Impozite 
şi Taxe şi Resurse Umane,compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Primarului 
comunei Poarta Albă  şi o va face publică prin afişare. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12  voturi „pentru”, 12 voturi 
„împotrivă” ,  12 abţineri, din totalul de  12  voturi exprimate. 
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 Preşedinte de şedinţă: 

 Consilier, 
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Contrasemnează: 

Secretarul comunei Poarta Albă 
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