
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL – 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 115 
 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a locuinţei situată în  Cartier « Via », 

strada  

Nordului, nr. 2A, bl. Spălătorie, ap.3, parter, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa către 

doamna  Dumitru Marinela 
 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa 
ordinară din data de 29.11.2013  ;  

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; 
           În conformitate cu Legea locuinŃei nr.114/1996 republicată, cu modificările şi 
complewtările ulterioare, Decretul-Lege nr.61/1991 privind vânzarea locuinŃelor 
construite din  fondurile statului către populaŃie, republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza art.36, alin 2, lit.”c” şi alin.5, lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
administraŃiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 şi art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art.1. – Se aprobă vânzarea prin negociere directă a locuinŃei situată în 
localitatea Poarta Albă, Cartier „Via”, strada Nordului, nr.2A, Bl. Spălătorie, ap.3, 
comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, făcând parte din domeniul privat al comunei 
Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, către actualul deŃinător doamna DUMITRU MARINELA; 
 Art.2.  Preţul de pornire al negocierii directe în vederea vânzării locuinţei prevăzută la art.1 
din prezenta hotărâre va fi stabilit prin expertiză tehnică şi de evaluare întocmită de un evaluator 
tehnic şi judiciar atestat, în condiţiile legii, expertiză însuşită de Consiliul Local. 
 Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Poarta Albă în vederea semnării 
contractului  de vânzare – cumpărare în formă autentică. 
 Art.4. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului 
JudeŃului ConstanŃa pentru control şi verificarea legalităŃii, domnului Primar al 
comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, doamnei Dumitru Marinela, compartimentului 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Biroului Contabilitate, Buget- FinanŃe, Impozite şi 
Taxe, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.  
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 consilieri pentru, 0 
împotrivă, 0 abŃinere , din totalul de 11 consilieri prezenŃi.  
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