ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 32
privind încetarea dreptului de administrare al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Zona Metropolitană ConstanŃa” asupra clădirii şi a terenului aferent
în suprafaŃă de 1498 mp., situat în localitatea Poarta Albă,
Calea Bucureşti, nr. 21, judeŃul ConstanŃa
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa ordinară din data de
25.03.2014;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 27.04.2012 privind darea în
administrarea AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană ConstanŃa” a
terenului în suprafaŃă de 1.498 mp. şi a clădirii, situate în localitatea Poarta Albă, Calea
Bucureşti, nr.21, pe perioada implementării proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea
unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru
tineret”, procesul verbal de predare – primire amplasament nr.1925/25.03.2013.
În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările
şi completările ulterioare ;
În temeiul art.45 şi art.115, lit.b, din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Încetează dreptul de administrare al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona
Metropolitană ConstanŃa” asupra clădirii şi a terenului aferent în suprafaŃă de 1498 mp., situat în
localitatea Poarta Albă, Calea Bucureşti, nr. 21, judeŃul ConstanŃa, nr. cadastral 100854, clădire
reabilitată şi dotată prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1
“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” Domeniul de intervenŃie 1.1
“Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub – domeniul : Poli de creştere;
Art. 2. Se actualizează inventarul domeniului public al comunei Poarta Albă, judeŃul
ConstanŃa, conform anexei care face parte integrante din prezenta hotărâre ;
Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, HCL nr. 44 din 27.04.2012 îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului Judetului
ConstanŃa, pentru control şi verificarea legalităŃii, Primarului comunei Poarta Albă,
Compartimentului Contabilitate, Buget – FinanŃe, Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism,
în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 voturi pentru , 0 împotrivă, 0
abŃineri, din totalul de 12 voturi exprimate.
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Anexă la HCL nr. 32 din 25.03.2014
Denumirea imobilului
Imobil situat în
localitatea Poarta
Albă, Calea
Bucureşti, nr. 21
Teren aferent

Elemente de
identificare
SuprafaŃa construită
571,45 mp.

Anul dării în
folosinŃă
2014

SituaŃia juridică
actuală
Proces verbal predare
– primire nr. 602 din
17.03.2014

SuprafaŃa 1498 mp.

-

Legea nr. 213/1998
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