
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 60 
privind modificarea H.C.L. nr.40 din 28.04.2011  privind aprobarea vânzării unor 

suprafeŃe de teren intravilan, stăpânite în fapt în condiŃiile Codului Civil   
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
24.06.2014; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl.  DelicotiVasile; 
- Raportul compartimentului  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 
- Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 , precum şi avizul de legalitate al 

secretarului  comunei; 
     In conformitate  prevederilor art. 1 şi 2 din Legea nr.54/1998 privind regimul juridic al 

terenurilor şi art.1294 şi următoarele din Codul Civil; 
In baza art.36, alin 1 si 2 lit.c si alin.5, lit.b, din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale,cu modificările şi completările ulterioare. 
  In temeiul  art. 45 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 – Se  modifică Hotărârea Consiliului Local nr.40 din 28.04.2011  privind 
aprobarea vânzării unor suprafeŃe de teren intravilan, stăpânite în fapt în condiŃiile 
Codului Civil sub următoarea formă: 
 “ Art.5. – În vederea vânzării se constituie o comisie formată din 6 persoane, având 
urmatoarea componenŃă: 
 Presedinte: GIGEA MILICĂ                       - consilier local; 
             Membrii:   OSTAFIE LILIANA                  - referent fiscal 
                   CACINA SERGIU                     - arhitect sef;  
                               RAICIU CRISTINA- ELENA   – inspector;  
                               CIARĂ GHEORGHE              - contabil şef; 
                               CUMPĂNASU CAMELIA        - secretar UAT; „ 
 Art.2. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 28.04.2011 
rămân neschimbate. 

Art.3. -Prezenta hotărâre se va comunica InstituŃiei Prefectului Judetului 
ConstanŃa, Primarului comunei Poarta Albă, Compartimentului Impozite şi Taxe, 
Compartimentului Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin 
afişare. 
 Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 10 voturi pentru , 0 voturi  
împotrivă,  0 abŃineri, din totalul de 10 consilieri prezenŃi. 
 
POARTA ALBA, 24.06.2014 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
CONSILIER,  
łIGMEANU FLORENTINA          
          CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 
CUMPĂNAŞU CAMELIA  


