
ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.59 
privind aprobarea însemnului distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric pentru 

Monumentele istorice din com. Poarta Albă 
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa 
ordinară din data de 28.06.2013  ;  
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Viceprimar Farcaş Daniel-
IonuŃ, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local nr. 1, 2 şi 3, precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 
 In conformitate cu  Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, modificată şi completată prin Legea 259/2006, Normele Metodologice de 
semnalizare a Monumentelor istorice în vederea inscripŃionării lor în conformitate cu 
Ordinul MCC nr. 2237/2004 privind semnalizarea monumentelor istorice; 
 În baza art.36 din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă însemnul distinctiv şi  sigla pentru MONUMENTUL ISTORIC 
FORTIFICAłIE DIN SISTEMUL MARELUI VAL DE PĂMÂNT Cod LMI 2004/2010 CT-I-m-
A-02558.06 SEC.VI P.Chr.epoca medieval timpurie, sat Poarta Albă, comuna Poarta 
Albă „La Roată” FortificaŃie, conform anexă 2 şi 3;  

Art.2. Se aprobă însemnul distinctiv şi  sigla  pentru MONUMENTUL ISTORIC 
VALUL DE PIATRĂ Cod LMI 2004/2010 CT-I-m-A-02559.05 SEC.X epoca medieval 
timpurie, sat Poarta Albă, comuna Poarta Albă prin capătul de S al satului Poarta Albă, 
construcŃie defensivă, conform anexă 2 şi 3;  

Art.3. a. Viceprimarul comunei Poarta Albă va asigura în colaborare cu DirecŃia 
JudeŃeană pentru Cultură, aplicarea pe monumentul istoric a însemnului distinctiv şi a 
siglei de monument istoric şi va controla întreŃinerea lor. 

 b. Costul însemnelor distinctive se suportă din bugetul local; 
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului – 

JudeŃul ConstanŃa pentru control şi verificarea legalităŃii, DirecŃia JudeŃeană pentru 
Cultură ConstanŃa, domnului Viceprimar Farcaş Daniel-IonuŃ, Biroului Contabilitate, în 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare; 
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru , o voturi împotrivă, 1 
abţinere , din totalul de 13 voturi exprimate. 
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