ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A NR. 57
Privind stabilirea bunurilor disponibile şi/sau după caz, serviciile care pot fi acordate în
compensare conform Legii nr. 10/2001 republicată cu modificările ulterioare
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa
extraordinară din data de 02.08.2007 ;
Văzând adresa nr. 8682/24.07.2007 a Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa
referioare la adresa nr. 714311/6.07.2007 a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor prin care ni se face cunoscută completarea art. 16 din Titlul VII al Legii nr.
247/2005 prin introducerea alin. (2)2 potrivit căruia dispoziţiile Primarului emise în
vederea soluţionării notificărilor conţinând propunerile motivate de acordare a
despăgubirilor vor fi însoţite de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii, în
compensare, total sau parţial a unor altor bunuri sau servicii disponibile, deţinute de
entitatea investită cu soluţionarea notificării ;
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, avizul
comisiei nr. 1 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate
al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
republicată ;
În temeiul art.45, alin. (1) din Legea
administraţiei
publice locale nr.
215/23.04.2001 republicată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se stabilesc ca bunuri disponibile şi/sau serviciile care pot fi acordate în
compensare conform Legii nr. 10/2001 republicată cu modificările ulterioare – terenul
intravilan în suprafaţă de 30.000 m.p.din trupul S.C. SUINPROD S.A. Poarta Albă .
Art. 2 – (1) Compensarea cu suprafeţe din terenul prevăzut la articolul 1 se va face
în echivalent numai pentru terenurile intravilane care nu pot fi restituite în natură, în
baza unor expertize tehnice întocmite de experţi tehnici şi judiciari autorizaţi potrivit legii
.
(2) Pentru celelalte imobile pentru care nu se poate face restituirea în natură
urmează a se propune, prin Dispoziţia Primarului, acordarea de despăgubiri atestându-se
imposibilitatea atribuirii în compensare a unor altor bunuri sau servicii disponibile .
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 9 voturi pentru, - voturi
împotrivă din totalul de 9 voturi exprimate.
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