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

- Consiliul local –                                                                        
 

HOTĂRÂREA   NR.  57 
privind aprobarea întocmirii unui act adițional pentru suplimentarea suprafeței de teren 

atribuită în concesiune către SC OYL HOLDING AG SRL, în vederea depozitării  
materialelor necesare modernizării DJ 228A 

 
    Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa  

extraordinară din data de  14.07.2015 ;      
                Analizand expunerea de motive a Primarului Comunei Poarta Alba, d-nul Delicoti Vasile şi 
raportul compartimentului de specialitate; 
     Tinand cont de avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 din cadrul Consiliului Local şi avizul de 
legalitate al Secretarului comunei; 
     Având îm vedere adresa  nr. 1923/08.07.2015 a SC OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. 
înregistrată la sediul primăriei comunei Poarta Albă sub nr. 4387/08.07.2015 în care solicită încă 750 mp. 
teren ( suplimentarea suprafeței de 1800 mp. atribuită conform contract de concesiune nr. 2/11.03.2015 
pentru depozitarea materialelor necesare modernizării DJ 228A); 

    În confomitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autrizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.839/2009 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, Ordinul nr.3451/2013 pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, aprobate prin  prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuințe nr.839/2009, O.U.G. 
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de  bunuri proprietate publică; 
      În baza art.36  și art. 115, alin.1, litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
      În temeiul art. 45 , alin.3 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare , 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 Art.1. – Se aprobă întocmirea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 2/11.03.2015 pentru 
depozitarea materialelor necesare modernizării DJ 228A, încheiat între comuna Poarta Albă și SC OYL 
HOLDING AG SRL, pentru suplimentarea suprafeței de teren atribuită în concesiune, în vederea 
depozitării materialelor necesare modernizării DJ 228A, conform anexei nr.1 care face parte integrată din 
prezenta hotărâre; 
 Art.2. -  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Constanta- pentru control și 
verificarea legalității,  Primarului comunei Poarta Albă dl. Delicoti Vasile, Serviciului buget – finanţe, 
contabilitate, impozite şi taxe – resurse umane, compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, , 
autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afşare. 
       Art.6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0  
„abțineri”, din totalul de 9 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/14.07.2014 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER LOCAL,  
RAICIU  VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR,  

Cumpănaşu Camelia 
 
 

 



Anexa nr.1  la H.C.L. nr. 57/14.07.2015 
 

ACT ADIŢIONAL 
la contractul de concesiune nr. 2/11.03.2015 încheiat între comuna Poarta Albă și  

 S.C. OYL  COMPANY HOLDING AG SRL 
 

 Art.1. – Prezentul act adiţonal se încheie între:  
1.COMUNA POARTA ALBĂ, reprezentat prin primar, DELICOTI VASILE, cu  

sediul în Calea București, nr. 25, cod fiscal 45123, în calitate de CONCEDENT, pe de o parte,  
şi  

2. S.C. OYL  COMPANY HOLDING AG SRL, cu sediul social in Slobozia,  
str.Sucevei, șos. Brăilei, nr.1, judetul Ialomița, reprezentata prin administrator,DRAGOMIR 
CORNELIU, prin împuternicit dl. Dragoș Mierliță, în calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte. 

 Art. 2. – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional modificarea art. 1 din  
 contractul de concesiune nr. 2/11.03.2015, prin suplimentarea suprafeței de tere de 1800 mp. cu 
încă 750 mp., care vor avea următorul cuprins: 

 „II. Obiectul contractului  
Art. 1. – 1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie constă concesionarea  

suprafeței de  teren, proprietate privată a comunei Poarta Albă, județul Constanța, situat în 
Parcela A 726/1, comuna Poarta Albă, județul Constanța, având următoarele caracteristici:  

 Suprafața terenului  - 2550 mp. 
 Amplasare teren : teren intravilan, Parcela A 726/1, com. Poarta Alkbă, jud.  

Constanța, făcând parte din domeniul privat al comunei Poarta Albă, jud. Constanța. 
1. Obiectivul contractului îl reprezintă organizare de șantier pentru proiectul  

„Modernizarea drumului județean DJ 228A Poarta Albă-Ovidiu”.  
Art. 2. Terenul prevăzut la art. 1 va fi predat de către concedent pe bază de proces-verbal 

de predare-primire, în vederea folosinţei sale pentru organizare de șantier pentru proiectul 
„Modernizarea drumului județean DJ 228A Poarta Albă-Ovidiu” 

Art.3. – Restul articolelor din contractul de concesiune nr. 2/2.11.2015,rămân neschimbate. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi, ________________, in 

2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
 

CONCEDENT,  
COMUNA POARTA ALBĂ 
PRIMAR,  
DELICOTI VASILE                                                       

CONCESIONAR, 
S.C. OYL  COMPANY HOLDING AG SRL 

PRIN ÎMPUTERNICIT, 
DRAGOȘ  MIERLIȚĂ 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER LOCAL,  
RAICIU  VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR,  

Cumpănaşu Camelia 
 
 

 

 

 


