
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 
 

                              
H O T Ă R Â R E A    NR. 21 

privind aprobarea prelungirii traseului pe ruta Medgidia – Cuza Voda-Castelu până în 
Constanţa zona Campus Universitar prin NAZARCEA (GALEŞU) –Ovidiu 

 
 
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 29.02.2016 ; 
            Având în vedere  expunerea de motive  a domnului Primar Delicoti Vasile , raportul 
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate numărul 1, 2  şi 3 şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport 
public local republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 353/2007 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007. 
 În baza art.36, alin.2, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 
 Art.1. – (1) Se aprobă prelungirea traseului pe ruta Medgidia – Cuza Vodă – Castelu 
până în Constanța, zona Campus Universitar, prin Nazarcea (Galeșu) – Ovidiu (fără oprire);  
    (2) Transportul rutier public de persoane să se efectueze din două în două ore; 

Art.2. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului Judeţului Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, 
compartimentului,compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului , în vederea aducerii la 
îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
             Art.3.  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 13 voturi „pentru”, 0 voturi 
„împotrivă”, 0 „abțineri”,  din totalul de 13 voturi exprimate. 
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