
 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

 H O T Ă R Â R E A   nr. 31    
hotărâre privind aprobarea  suplimentarii rezervei comisiei locale de fond funciar in vederea 

punerii in posesie a persoanelor indreptatite care au formulat cereri in baza legilor fondului funciar  
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2013;   
          łinând cont de solicitările cetăŃenilor – persoane îndreptăŃite la reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra pământului şi necesitatea punerii în posesie a autorului 
BăluŃă O. Marin; 
 În aplicarea Hotărârii nr.47/23.11.2009 a Comisiei JudeŃene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra pământului; 
        Văzând Procesul verbal de punere în posesie nr.517 din 25.01.2013 al Comisiei 
comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului Poarta Albă; 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, 
raportul Compartimentului de specialitate, avizul comisiei nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul 
de legalitate al secretarului comunei; 
 În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (4) lit. „e” precum şi cele ale art. 125 - 
127   din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
         În temeiul art.45, alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/23.04.2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  ART.1  Se aprobă: 

- radierea din Anexa nr.14 aprobată conform Ordinului Prefectului 
nr.399/22.06.2005 a suprafeŃei de 11 ha – teren situat în extravilanul comunei Poarta 
Albă, în parcela A 695/2; 

- suplimentarea în mod corespunzător a  rezervei Comisiei locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor în vederea punerii în posesie a autorului 
BăluŃă O. Marin. 
 ART.2  Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre Institutiei Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Poarta Albă, Compartimentului 
Cadastru Administrativ, Registrul Agricol, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face 
publică prin afişare. 

ART.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, -   
împotrivă din totalul de 13  voturi exprimate.  
POARTA ALBA/ 29.03.2013 
 
 Preşedinte de şedinţă: 

 Consilier, 
 

  ŢIGMEANU FLORENTINA   
Contrasemnează: 

Secretarul comunei Poarta Albă 
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