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H O T Ă R Â R E A     N R .  28 
Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 48 mp în 

vederea amplasării unor panouri publicitare   
 

 
 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  29.03.2007 ; 

Având în vedere cererea nr. 2497/29.03.2007 a S.C „WIZARD MEDIA” S.A. cu 
sediul în municipiul Bucureşti, b-ul Decebal, nr. 11, bl. 314, sc. 2, ap. 42, sector 3,  prin 
care solicită închirierea terenului în suprafaţă de 48 mp situat în vederea amplasării a 
unui număr de 6  panouri publicitare  ; 
 Analizând expunerea de motive prezentată de dl. Consilier Belcea Valerică,   avizul  
comisiei  nr. 1, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile art. 13, art. 17  din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, republicată precum şi cele ale art 1 şi 2 din Titlu X Circulaţia juridică a 
terenurilor din Legea nr. 247/19.07.2005  

În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „b” precum şi cele ale art. 123 
din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată ; 

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, 
republicată ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 –  Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 48 
mp situat în extravilanul localităţii Poarta Albă în vecinătatea DN 22”C” conform planului 
de situaţie vizat de noi spre neschimbare în vederea amplasării a unui număr de 6  
panouri publicitare  . 

Art. 2 –  Perioada închirierii este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii . 
Art. 3 – Se aprobă nivelul minim al chiriei pentru spaţiul prevăzut la art. 1 la 25,3 

lei/mp/ lunar .  
Art. 4 - Se împuterniceşte Primarul comunei dl. Sânt-Ion Niculae să semneze 

contractul de închiriere al terenului prevăzut la art. 1 .  
Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 6 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi din totalul de 
13 voturi exprimate. 
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