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H O T Ă R Â R E A     N R .  30  
Privind amenajarea staţiilor şi refugiilor auto  pe Calea Bucureşti  

 
 
 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  26.04.2007 ; 
 Văzând expunerea de motive prezentată de dl. Consilier Gheorghe Ion,  avizul al 
comisiei nr. 1, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei;  
 În baza art. 38, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „c” şi cele ale  art. 127 din Legea 
administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată ; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei  publice locale nr. 
215/2001, republicată ;  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

Art. 1 –  Se aprobă amenajarea staţiilor auto existente şi presemnalizarea acestora 
pe Calea Bucureşti (D.N. 22 „C”)  . 

Art. 2 – Se aprobă amenajarea de refugii auto pe Calea Bucureşti (D.N. 22 „C”)   în 
localitatea Poarta Albă în dreptul proprietăţii Chioafă Cameluş – Mirela, Dispensar Uman 
şi Biserica „Sfântul Nicolae”  precum şi în afara localităţii Poarta Albă în dreptul sediului 
fermei de producţie nr. 7 a fostei S.C. „Vie Vin” Murfatlar S.A.  

Art. 3 -  Lucrările prevăzute la art. 1 vor fi executate cu avizul şi sprijinul 
Administraţiei Naţionale a Drumurilor, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 
Constanţa cu acordul Serviciului de Circulaţie al Poliţiei Judeţene. 
 Art. 4 -  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 5 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru,  - 
împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate. 
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Preşedintele de şedinţă, 
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