
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local –                                                                        
 

 

HOTĂRÂREA   NR.  55 
Privind aprobarea devierii drumului de exploatare - De 1066 

din comuna Poarta Albă, județul Constanța 

 

 

           Consiliul local a1 comunei Poarta Alba, judetul Constanta intrunit in şedinta sa 
extraordinară din data de 14.07.2015; 

Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei ; 

În conformitate cu prevederile cu prevederile  OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.c,   din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.45, alin.3 și alin.6,din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art.1. – Se aprobă devierea drumului de exploatere – De 1066  identificat conform planului 
de situație anexat la prezenta hotărâre, în vederea facilitării accesului la proprietățile adiacente 
acestuia; 
 Art.2. - Noul traseu este amplasat pe domeniul public al comunei Poarta Albă; 
 Art.3 – Lucrările de amenajare al drumului deviat se vor realiza de către Primăria comunei 
Poarta Albă; 
 Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează primarul 
comunei Poarta Albă; 
           Art.5. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, compartimentului urbanism și 
amenajarea teritoriului, primarului comunei Poarta Albă, autorităţilor şi persoanelor interesate in 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afşare. 
           Art.6.  - Prezenta hotarare a fost adoptată cu un numar de 9 voturi „pentru”, 0 voturi  
„împotrivă”, 0 „abțineri”,   din totalul de 9 voturi exprimate. 
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