
 
 
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local – 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 53 
privind aprobarea  dezmembrării terenului intravilan în suprafaţă de 540 mp. situat în 

localiatea Poarta Albă, strada Carierei , nr.1F 
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa 
ordinară din data de 28.06.2013 ;  
 Având în vedere :  

- Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul comunei dl. Farcaş  
Daniel-IonuŃ, raportul compartimentului  de specialitate ,avizele Comisiilor  de 
specialitate nr.1, 2  şi 3  ale Consiliului Local ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, republicatî, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991, republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare,prevederile Legii 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile Legii 7/1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile Legii 10/2001 republicată, modificată şi completată, 
prevederile Legii 247/2005 modificată şi completată;  
 În baza art.36, alin.(1) şi (2),  lit.”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.(2), lir.”e” şi cele ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea  
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE :  
 
Art. 1 – Se aprobă dezmembrarea terenului  în suprafaŃă de 540 mp făcând parte 

din domeniul privat al comunei şi situat în intravilanul comunei Poarta Albă, judeŃul 
ConstanŃa şi având nr. cadastral 102146 în 2 loturi conform Planului de amplasament 
şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire – executant PFA Roşca David astfel 
:  

- lot 1 –   270 mp. Nr. Cadastral 102163,  CurŃi – construcŃii;  
- lot 2 –    270 mp. Nr. Cadastral 102164, curŃi construcŃii;  
Art. 2. – Se împuterniceşte dl. Farcaş Daniel – IonuŃ,  Viceprimarul comunei Poarta 

Albă să semneze actul autentic de dezmembrare al terenului prevăzut la art. 1  
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta  hotărâre InstituŃiei Prefectului 

JudeŃului ConstanŃa – pentru control şi verificarea legalităŃii, Viceprimarului comunei 
Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, compartimentului urbanism, în vederea aducerii la 
îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, 0 
voturi  împotrivă, 1 abŃinere,   din totalul de 13 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/28.06.2013 
   Preşedinte de şedinŃă, 

     GIGEA MILICĂ 

 
Contrasemnează 

Secretarul comunei, 
CUMPĂNAŞU CAMELIA 

 
 

 

 


