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H O T A R A R E A  Nr. 23 
privind exprimarea  acordului Consiliului Local Poarta Albă pentru schimbarea destinaŃiei 

clădirii C1 - AGRIAS SEDIU VECHI – din  sediu administrativ în locuinŃe şi pentru 
apartamentarea acesteia  

 

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 adresa SC AGRIAS CASTELU SA – IN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN 
FAILLITE prin lichidator judiciar STAFF SPRL nr.36/24.02.2014 prin care ne solicită acordul 
privind schimbarea destinaŃiei clădirii C1- sediu administrativ, situată în loc. Poarta Albă, Cartier 
“Via”, strada Poştei, nr.1, AGRIAS SEDIUL VECHI, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, din 
sediul administrativ în locuinŃe şi apartamentarea clădirii mai sus menŃionate. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 44/28.04.2011 privind achiziŃionarea 
activului Sediu Vechi a SC AGRIAS CASTELU SA; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.36, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.”b”, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art 45 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 emite acordul cu privire la  schimbarea destinaŃiei clădirii C1 – AGRIAS SEDIU 
VECHI – din sediul administrativ în locuinŃe,  situată în loc. Poarta Albă, Cartier “Via”, strada 
Poştei, nr.1, AGRIAS SEDIUL VECHI, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa şi apartamentarea 
clădirii mai sus menŃionate. 

Art.2. - 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 AGRIAS CASTELU SA – IN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FAILLITE prin 
lichidator judiciar STAFF SPRL  şi o va face publică prin afişare. 

Art.3.  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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