
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
     - Consiliul local – 
 
 

H O T Ă R Â R E A     N R .  45 
Privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică conform Legii nr. 50/1991 

republicată a lotului nr. 38, în suprafaţa de 627,40mp din zona „C” tânărului  Gorun 
Florin   

 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 28.06.2007 ; 
          Văzând cererea nr. 1732/16.02.2007 a d-lui Gorun Ghe. Florin născut la data de 
15.08.1985, domiciliat în comuna Poarta Albă, Calea Bucureşti, nr. 27, jud. Constanţa,  
privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a lotului nr. 38 din zona „C” în 
vederea construirii unei locuinţe individuale ; 
 Analizând expunerea de motive prezentată de dl.  
Consilier Gogoi Florin, avizul  comisiei  nr. 1 , raportul compartimentului de specialitate 
precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile art. 13, art. 15, lit. „c’”, cele ale art. 17   din Legea 
nr. 50/1991, republicată precum şi cele ale legii nr. 114/1996  modificată şi republicat ;  

În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „b” precum şi cele ale art. 123   
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată  ; 
 În temeiul art.45, alin. (3) din Legea  administraţiei  publice locale nr. 
215/23.04.2001 republicată ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1 –  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului lot nr. 38 din 
zona „C” situat în comuna Poarta Abă, str. Primăverii , nr. 4,  în suprafaţă de 627,40 mp 
în vederea construirii unei locuinţe individuale d-lui Gorun Ghe. Florin născut la data de 
15.08.1985, domiciliat în comuna Poarta Albă, Calea Bucureşti, nr. 27, jud. Constanţa . 
 Lotul 38 are următoarele vecinătăţi :  

• la nord – lot nr. 37 ; 
• la sud – lot nr. 36  ;  
• la est –  lot nr. 41 ; 
• la vest – str. Primăverii  .  

Art. 2 - Se aprobă nivelul redevenţei terenului concesionat potrivit art. 1, la 0,1 lei 
/mp/anual.  
 Art. 3 – Durata concesionării terenului prevăzut la art. 1 este pe perioada 
existenţei construcţiei.  

Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 5  – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru şi -  
voturi  împotrivă din totalul de 12 voturi exprimate. 
POARTA ALBA/ 28.06.2007 
                        

 Preşedinte de şedinţă, 
              VASILE ION  
  

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 


