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- Consiliul local – 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A     N R .  35 
Privind aprobarea punerii la dispoziţie fără plată către   ENEL ELECTRICA DOBROGEA 
S.A. Constanţa – Sucursala Constanţa a suprafeţei de 29 mp teren necesar plantării de 

stâlpi Lea 20 kv pentru lucrarea „Alimentare cu energie electrică zona „C” – Poarta Albă „ 
 

 
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 

ordinară din data de 31.05.2007 ; 
 Văzând adresa nr. 4361/14.05.2007 a ENEL ELECTRICA DOBROGEA S.A. 
Sucursala Constanţa prin care solicită atribuirea gratuită a terenului în suprafaţă de 29 
m.p. situat în extravilanul localităţii Poarta Albă, teren necesar plantării de stâlpi Lea 20 
kv pentru lucrarea „Alimentare cu energie electrică zona „C” – Poarta Albă „ ;  
 Analizând expunerea de motive prezentată de dl. consilier Belcea Valerică ,  avizul  
comisiilor  nr. 1 şi nr. 3 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei ; 
 În conformitate cu prevederile art. 15 lit. „a” din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, republicată, cele ale art 1 şi 2 din Titlu X Circulaţia juridică a terenurilor din 
Legea nr. 247/19.07.2005 precum şi cele ale O.U.G. nr. 34/19.04.2006 ;  

În baza art. 36,  alin. (1) şi (2), lit. “b” şi „c”, alin. (5) lit. „a” 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 punerea la dispoziţie fără plată către  ENEL ELECTRICA 
DOBROGEA S.A. Constanţa – Sucursala Constanţa a suprafeţei de 29 mp teren situat în 
extravilanul localităţii Poarta Albă în partea de nord a lotizării din zona „C” de locuinţe 
necesar plantării de stâlpi Lea 20 kv pentru lucrarea „Alimentare cu energie electrică 
zona „C” – Poarta Albă „  

Art. 2 -  Perioada punerii la dispoziţie fără plată a terenului prevăzut la articolul 1 se 
face pe o perioadă de 49 de ani .  

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate 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 şi -  vot   
împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate 
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