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

- Consiliul local –                                                                        
 

HOTĂRÂREA   NR.  67 
privind aprobarea S.F. şi a indicilor tehnico-economici pentru investiția 

Locuințe sociale - 2 blocuri (identice) P+4E- cu câte 29 unități locative/bloc  
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2015;  
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de domnul Primar – 

Delicoti Vasile și  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; 
 În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art.36, alin.1 și 2, lit.„b”, alin.4, lit.„d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulteriopare; 
 În temeiul art.45, alin.(2), lit.”e” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1. – Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru investiția Locuințe sociale - 2 blocuri 
(identice) P+4E- cu câte 29 unități locative/bloc , conform anexei nr.1 care face parte din prezenta 
hotărâre; 
       Art.2 -  Se aprobă indicatorii tehnico – economici  din Studiul de Fezabilitate pentru investiția 
Locuințe sociale - 2 blocuri (identice) P+4E- cu câte 29 unități locative/bloc, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

valoarea torală (INV) + TVA - 3.173.346,83 euro (14.230.556,54 lei) 
- în prețuri – 17.06.2015 = 4,4844 lei - 
din care C+M+TVA – 2.501.502,92 euro (11.217.739,71)  

      Art.4  Numeste ca reprezentant legal de proiect pentru investitia de la art.1, pe Primarul 
comunei Poarta Alba, dl. DELICOTI VASILE, cu domiciliul in com.Poarta Albă, str.Grădinilor, 
nr.2U, judetul Constanţa, posesor al CI, seria K.T, nr.922906, eliberată de S.P.C.L.P Basarabi la 
data de 22.02.2011. 
      Art.5 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 afişare. 
       Art.6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi 
„împotrivă”, 0  „abțineri”, din totalul de 11 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/31.07.2015 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER LOCAL,  
 
RAICIU  VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR,  

 
Cumpănaşu Camelia 


