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H O T A R A R E A  Nr. 45  

 

 

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.16 din 28.02.2013 privind 
aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a două terenuri intravilane: lot 7 în 

suprafaŃă de 17 mp. şi lot 1 în suprafaŃă de 78 mp., situate în localitatea Poarta 
Albă,  

Calea Bucureşti, nr. 27, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
31.05.2013;   

Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile;  
- Raportul Compartimentului de specialitate;  
- avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3; 
- avizul de legalitate al secretarului comunei ;  
- adresa InstituŃiei Prefectului JudeŃului ConstanŃa nr.4564/13.05.2013, 

înregistrată   
la sediul subscrisei sub nr.3058/15.05.2013;  

În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), art.45, alin.(1) şi (6), art.115, lit.”b” din 
Legea nr.  

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art.1. – Se revocă  Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 28.02.2013 privind 

aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a două terenuri intravilane: lot 7 în suprafaŃă de 
17 mp. şi lot 1 în suprafaŃă de 78 mp., situate în localitatea Poarta Albă, Calea 
Bucureşti, nr. 27, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa;  

Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, 
prin compartimentele de specialitate, care vor întocmii documentaŃia necesară punerii în 
aplicare, în condiŃiile legii, a prevederilor prezentei hotărâri;  

Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor abilitate 
pentru ducerea la îndeplinire, InstituŃiei Prefectului JudeŃului ConstanŃa pentru control 
şi verificarea legalităŃii;  

Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 13 voturi „pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abŃineri, din totalul de 13 voturi exprimate.  
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