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     - Consiliul local – 
 
 
 
 
 

 H O T Ă R Â R E A     N R .  44       
Privind aprobarea denumirii de străzi noi, lotizare tineret, strada Poştei – cartier „Via”  

                                                                    
 
   

          Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 28.06.2007  ; 
 Având în vedere crearea de noi străzi prin aprobarea anterioară a Planului Urbanistic 
de Detaliu – parcelare pentru locuinţe individuale cartier „Via”  ;   

Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. consilier Gheorghe Ion, avizul 
comisiei nr. 1, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile art. 13, alin(1) şi (2), lit. „c” din Hotărârea Guvernului 
nr. 680/19.07.2001; 

În baza art. 36,  alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „d” din Legea administraţiei  
publice locale nr. 215/2001, republicată ; 
 În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea administraţiei  publice locale nr. 
215/2001, republicată  ; 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art. 1 – Se aprobă denumirea unor străzi create prin Planului Urbanistic de 
Detaliu – parcelare pentru locuinţe individuale cartier „Via”  după cum urmează :  
 I. Aleea Ogorului pentru aleea din nordul lotizării ;   

II.Intrarea Ogorului pentru aleea din estul lotizării ; 
III. Aleea Plopilor pentru aleea din sudul lotizării .    
 Art. 2 -  Hotărârea Consiliului local comunal nr. 59 din 9.10.2001 se modifică în 

mod corespunzător.  
 Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate şi o va face publică prin afişare . 
 Art.  4  – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru şi -   
împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate . 
POARTA ALBA/ 28.06.2007 
                        

 Preşedinte de şedinţă, 
              VASILE ION  
  

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 


