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H O T A R A R E A  Nr. 49 
Privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru terenul extravilan – izlaz din 

domeniul privat al comunei având categoria de folosinţă păşune/arabil în suprafaţă de 243,23 
ha 

 
 

Consiliul local a1 comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa 
ordinară din data de 31.05.2013 ; 
          Având în vedere  expunerea de motive  a domnului Primar Delicoti Vasile , 
raportul Compartimentului de specialitate, avizul Comisiilor de specialitate numărul 1, 
2  şi 3 şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

 În conformitate prevederile  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 

     În baza prevederilor art.36, alin.(1) şi (2),  lit.c,  din Legea  nr. 215/2001 a 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 115, lit.b din Legea nr. 215/2001 a 
administraŃiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă  întocmirea documentaŃiei cadastrale pentru terenul extravilan 
– izlaz  

din domeniul privat al comunes Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, având categoría de 
folosinŃă păşune/Arabia în suprafaŃă de 243,23 ha, deŃinut în baza Ordinului 
Prefectului nr. 399/2005, conform anexa care FACE parte integrante din prezenta 
hotărâre; 
 

Art.2. – Primarul comunei Poarta Albă, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate. 

 
          Art.3.  Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei 
Prefectului JudeŃului ConstanŃa, Primarului comunei Poarta Albă, compartimentului  
Contabilitate Buget – FinanŃe, Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului , compartimentului Registrul agricol şi cadastru, în vederea 
aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 
          Art.4.  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 13 voturi pentru  din 
totalul de 13 voturi exprimate. 
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