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H O T A R A R E A  Nr. 14 
privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de teren  către 

AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 
 
 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa ordinară 
din data de 30.01.2014;  
 Având în vedere  expunerea de motive a  iniŃiatorului, raportul compartimentului de 
specialitate, avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 şi 3 precum avizul de legalizate al 
secretarului comunei ;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Programul NaŃional derulat de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe pentru 
construirea de locuinŃe destinate închirierii ;  
 În baza art. 36,  alin. (6) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „d” 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 transmiterea din proprietatea şi administrarea UnităŃii Administrative 
comuna Poarta Albă în folosinŃă gratuită a AgenŃiei NaŃionale Pentru LocuinŃe a terenului 
intravilan făcând parte din domeniul privat al comunei, în suprafaŃă de 2416 mp, situat în 
cartierul „Via”, str. Palatului, nr. 5, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa; 

Art. 2 – Pe terenul sus menŃionat AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe va realiza  24 de 
unităŃi locative pentru tineri, destinate închirierii .  

Art. 3 –  Se aprobă contractul –cadru privind transmiterea terenului menŃionat la art.1,  pe 
perioada executării construcŃiei,  ce se va încheia între AgenŃia NaŃională Pentru LocuinŃe şi 
comuna Poarta Albă ulterior adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Poarta Albă în vederea semnării contractului 
menŃionat la art.3din prezenta hotărâre; 

Art.5. Executarea utilităŃilor aferente construcŃiei se va asigura cu finanŃare de la bugetul 
local al comunei Poarta Albă; 

Art. 6 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului – JudeŃul 
ConstanŃa pentru control şi verificarea legalităŃii, Compartimentului Urbanism, Biroului 
Contabilitate, autorităŃilor şi persoanelor interesate 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 abŃineri,   din totalul de 12 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/30.01.2014  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
CONSILIER,  
łIGMEANU FLORENTINA  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR 

CUMPĂNAŞU CAMELIA 
 
 
 
 


