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HOTĂRÂREA   NR.  102 
privind respingerea atribuirii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 15 ani a terenului 

aferent activului „Complex porcine Nazarcea – tronson 2, inclusiv clădire şi post 
transformare cu echipamente din tronson 1”, situat în comuna Poarta Albă, judeţul 

Constanţa, aflat în proprietatea Consiliului Local al Oraşului Ovidiu 
 

 

 

Consiliul local comunal Poarta Alba intrunit in sedinta ordinara din data de 29.10.2015; 
  Avand în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei Poarta Albă; 
- raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 şi 3,  

 precum şi avizul favorabil al secretarului comunei. 
In conformitate  cu prevederile  Legea 213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul  

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 874- 875 din Codul Civil; 
In baza  art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  

 modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art.15, lit.”a” din Legea 50/1191, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art 36, alin (2), lit. e), art.45, alin.1 şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Se respinge atribuirea în folosinţă gratuită către Oraş Ovidiu, judeţul Constanţa, 
pentru o perioadă de 15 ani a terenului aferent activului „Complex porcine Nazarcea – tronson 2, 
inclusiv clădire şi post transformare cu echipamente din tronson 1”, situat în comuna Poarta Albă, 
judeţul Constanţa, aflat în proprietatea Consiliului Local al Oraşului Ovidiu. 
 Art.2. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului 
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, Compartimentului Contabilitate, Buget – Finanţe, 
Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism, Primăria oraş Ovidiu, în vederea aducerii la 
îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12  voturi “pentru” ,  0 voturi  “împotrivă”,       
0 “abţineri”, din totalul de  12   voturi exprimate. 
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