
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local – 
-  
 

H O T Ă R Â R E A  NR.45   
Privind aprobarea renunţării de către doamna Negru Larisa-Cristina la cota – parte din 

terenul atribuit conform contractului de concesiune nr.3/11.03.2015 
 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26.04.2016; 

Văzând contractul de concesiune nr.3/11.03.2015, - concesionari Negru Larisa-Cristina şi 
Avădanei Dan-Gabriel, având ca obiect teren în suprafaţă de 440 mp. situat în loc. Poarta Albă, 
str.Internatului, nr. 2A, cererea nr. 2855/14.04.2016 a doamnei Negru Larisa-Cristina în care 
renunţă la partea sa din contractul de concesiune nr.3/11.03.2016; 

Avand în vedere expunerea de motive nr.2989/20.04.2016 a domnului  Primar Delicoti 
Vasile, avizele comisilor de specialitate  nr.1,2 şi 3, raportul de specialitate nr.2989/1 din 
20.04.2016 şi avizul de legalitate al secretatrului comunei; 
 În conformitate cu prevederile art.15, lit.c) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.36, alin.1 şi 2, lit.c) şi alin.5, lit.a) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificărtile şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.45, alin.3  şi 115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. -  Se aprobă renunţarea de către doamna Negru Larisa-Cristina, la cota parte din 
terenul atribuit conform contractului de concesiune nr.3/11.03.2015 privind concesionarea 
terenului în suprafaţă de 440 mp. situat în localitatea Poarta Albă, cartie „Via”, str. Internatului, 
nr.2A doamnei Negru Larisa-Cristina şi domnului Avădanei Dan -Gabriel; 
 Art.2. – Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 
3/11.03.2016, pentru întreaga suprafaţă de teren de 440 mp. pe numele lui AVĂDANEI DAN-
GABRIEL; 
 Art.3. -  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Constanța,- 
pentru control și verificarea legalității, domamnei Negru Larisa-Cristina, domnului Avădanei Dan-
Gabriel, compartiment urbanism, primarului comunei Poarta Albă,  celor în drept și va fi adusă la 
cunoștință publică prin grija compartimentului administrație locală; 

Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi   
„împotrivă”, 0 „abţineri” , din totalul de 9 voturi exprimate . 
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