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H O T A R A R E A  Nr. 5 
privind aprobarea dezmembrării terenului extravilan, în suprafaţă de 29.700 mp., înscris în 

C.F. 102173 a U.A.T Poarta Albă, situat în comuna Poarta Albă, NP 795/1 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016;   
Analizând expunerea de motive nr.531/25.01.2016 prezentată de dl. primar Delicoti 

Vasile, raportul Compartimentului de specialitate nr.531/1 din 25.01.2016, avizul comisiilor nr. 1, 
2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

In conformitate cu :prevederile Legii 213/1998 modificată şi completată, prevederile Legii 
50/1991 republicată, modificată şi completată , prevederile Legii 18/1991 republicată, modificată 
şi completată , prevederile Legii 7/1996 republicată, modificată şi completată , prevederile Legii 
10/2001 republicată, modificată şi completată , prevederile Legii 247/2005 modificată şi 
completată ; 

      În baza art. 36,  alin. (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” şi cele ale art. 115 alin (1) lit „b” din Legea administraţiei  
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

Art. 1 – Se aprobă dezmembrarea terenului extravilan,  Np 795/1 în suprafaţă de 29.700 
mp., având categoria de folosinţă “neproductiv”, situat în loc. Poarta Albă, judeţul Constanţa, 
făcând parte din domeniul privat al comunei şi  înscris în Cartea Funciară nr. 102173 a unităţii 
administrativ teritoriale,  în 7 (şape) loturi conform Planului de amplasament şi delimitare a 
imobilului cu propunerea de dezlipire– executant PFA Roşca Vironica astfel :  
  - lot 1,  în suprafaţă de 1815 mp., nr. Cadastral 102629 ;  
  - lot 2, în suprafaţă de 2500 mp., nr. Cadastral 102630;  

 - lot 3 – în suprafaţă de 2500 mp., nr. Cadastral 102631 ;  
  - lot 4 – în suprafaţă de 2010 mp., nr. Cadastral 102632 ;  
  - lot 5 – în suprafaţă de 3100 mp., nr. Cadastral 102633 ;  
  - lot 6 – în suprafaţă de 1433 mp., nr. Cadastral 102634 ;  

 - lot 7 – în suprafaţă de 16342 mp., nr. Cadastral 102634 ;  
Art. 2. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunes Poarta Albă, 
Compartimentului Urbanism, Birou Contabilitate, Compartiment Cadastru şi Registrul Agricol, în 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, 0  voturi  
“împotrivă”, 0 “abţineri”,   din totalul de 13 voturi exprimate. 
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 Preşedinte de şedinţă: 

 Consilier, 
 

  RAICIU VASILE   
Contrasemnează: 

Secretarul comunei Poarta Albă, 
 

 CUMPĂNAŞU CAMELIA 


