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H O T A R A R E A   N R .  54 

Privind aprobarea delimitării domeniului public şi privat al Consiliului local comunal de 
terenul aflat în administrarea Colegiului Agricol Poarta Albă   

  
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2007 ; 
 Văzând Studiul Topografic privind stabilirea delimitării suprafeţelor de teren 
intravilan şi extravilan administrate de Colegiul Agricol Poarta Albă întocmit de S.C. 
„TOPDAVLAD”  SRL Constanţa ;  
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, 
avizul comisiei nr. 1 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cele ale H.G. nr. 904/22.08.2002, modificată şi 
completată prin H.G. nr. 1139/30.08.2006 precum şi cele ale H.G. nr. 517/29.06.1999 ;  

În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „c” precum şi cele ale art. 119 - 
121  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 delimitarea domeniului public şi privat al Consiliului local al 
comunei Poarta Albă  de terenul în suprafaţă de 44,0 ha aflat în administrarea Colegiului 
Agricol Poarta Albă potrivit prevederilor H.G. nr. 517/29.06.1999 conform  Studiul 
Topografic privind stabilirea delimitării suprafeţelor de teren intravilan şi extravilan 
administrate de Colegiul Agricol Poarta Albă întocmit de S.C. „TOPDAVLAD”  SRL 
Constanţa . 

Art. 2 – Primarul comunei  Poarta Albă – dl. Sânt-Ion Niculae va încheia Proces 
verbal de delimitare şi vecinătate în numele Consiliului local comunal cu Colegiul Agricol 
Poarta Albă, documentaţia cadastrală urmând a fi înregistrată la O.C.P.I. Constanţa .   

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 4  – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru,  - 
împotrivă, din totalul de 13 voturi exprimate . 
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 Preşedinte de şedinţă, 
           IORDACHE VIRGIL   
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