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

- Consiliul local – 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A     N R . 55  
Privind aprobarea lotizării şi întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu parcelare locuinţe 

– localitatea Nazarcea -  
 
 
 Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 31.07.2007 ;  
 Văzând Planul de Situaţie întocmit de persoană autorizată Bojniceanu Mirel prin 
care se propune lotizarea în vederea întocmirii unui P.U.D. pentru terenul situat în 
partea de sud a Şcolii primare din satul Nazarcea în vederea comcesionării şi/sau 
vânzării cu destinaţia construire locuinţe ;  

Având în vedere  Planul Urbanistic General şi Regulamentul de urbanism al 
comunei Poarta Albă, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 46/24.08.2000; 

Analizând expunerea de motive prezentată de dl. consilier Belcea Valerică,  avizul  
comisiei  nr. 1 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate 
al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată şi modificată precum 
şi cele ale art. 48 şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind Urbanismul ;  

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 lotizarea în vederea întocmirii unui Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru terenul situat în partea de sud a Şcolii primare din satul Nazarcea în vederea 
comcesionării şi/sau vânzării cu destinaţia construire locuinţe conform Planul de Situaţie 
întocmit de persoană autorizată Bojniceanu Mirel şi cuprinzând un nr. de 18 parcele . 

Art. 2 – Accesul la lotizare se face atât din Calea Ovidiu cât şi din strada Izlazului. 
Art. 3 - Se aprobă întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lotizarea  

prevăzută la articolul 1.  
Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 5 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - 
voturi  împotrivă  din totalul de 13 voturi exprimate. 
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 Preşedinte de şedinţă, 
           IORDACHE VIRGIL   
  

Contrasemnează: 
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