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H O T A R A R E A  Nr. 21  
privind aprobarea întocmirii unui singur contract de concesiune pentru SC “FERMA DE PUI 
GALESU” SRL, în baza actului de comasare a trei terenuri extravilan situate în Np.738 - lot 

19, lot 20 şi  lot 21 
 

 Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa  ordinară din data de 
28.02.2014;  
 Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Delicoti Vasile, raportul 
compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local l, 2 şi 3, 
precum şi avizul de lagalitate al secretarului comunei; 
 Având în vedere cererea nr. 589/27.01.2014 a SC “FERMA DE PUI GALESU” SRL, actul de 
comasare nr. 124/14.08.2012 a trei loturi- lot 19, parcela Np 738,  în suprafaŃă de 3000 mp. 
înscris în cartea funciară nr. 101542 a U.A.T Poarta Albă, lot 20, Np.738, în suprafaŃă de 3000 
mp., înscris în cartea funciară nr. 101543 a UAT Poarta Albă şi lot 21, Np.738, în suprafaŃă de 
3100 mp., înscris în cartea funciară nr.101544 a UAT Poarta Albă, rezultând imobilul compus în 
totalitate din suprafaŃa de 9100 mp., evidenŃiat cadastral sub nr. 101790. 
 În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităŃii imobiliare nr.7/1996, 
modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr.64/2010, ale Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art.45 şi art.115, alin.2, lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Se aprobă întocmirea unui singur contract de concesiune pentru SC “FERMA DE 
PUI GALESU” SRL, în baza actului de comasare a trei terenuri extravilane, situate în Np 738, 
comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa – lot.19, lot 20 şi lot 21, prin comasarea celor 3 contracte 
de concesiune existente (nr.2286/2011, nr. 2287/2011 şi nr. 2288/2011) pentru suprafaŃa totală 
de 9100 mp.; 
 Art.2. – Clauzele contractului de concesiune vor fi cele din contractele menŃionate la art.1; 
 Art.3. – Se împuteniceşte primarul comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa să semneze 
contractul de concesiune menŃionat la art.1; 
 Art.4.-  Primarul comunei Poarta Albă cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va 
asigura în condiŃiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului JudeŃului 
ConstanŃa - pentru control şi verificarea legalităŃii, compartimentului Buget – FinanŃe, 
Contabilitate, Primarului comunei Poarta Albă, compartimentului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, SC “FERMA DE PUI GALESU” SRL şi o va face publică prin afişare. 

Art.6.  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11  voturi „pentru”, 0 voturi 
„împotrivă” , 0  abŃineri, din totalul de 11  voturi exprimate. 
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