
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 

                              
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 7 
privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor terenuri extravilane către 

MÂNĂSTIRERA „DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI” 
 

Consiliul local comunal Poarta Alba intrunit in sedinta ordinara din data de 26.01.2015; 
  Avand în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Poarta Albă la proiectul de hotarare; 
- raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 şi 3,  

 precum şi avizul favorabil al secretarului comunei. 
In conformitate  cu prevederile  Legea 213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul  

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 874- 875 din Codul Civil; 
In baza  art. 124 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  

 modificările şi completările ulterioare, dispoziŃiile art.15, lit.”a” din Legea 50/1191, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art 36, alin (2), lit. e), art.45, alin.1 şi art. 115, alin (1), lit. b) 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 atribuie în folosinŃă gratuită Mânăstirii „Duminica Tuturor SfinŃilor Români”, 
următoarele suprafețe de teren, în vederea construirii unui lăcaș de cult și muzeu: 

a) teren extravilan domeniul privat al comunei Poarta Albă, județul Constanța în suprafață de 16.963 mp., 
Parcela Ps 694, lot 3/1/2, cu următoarele vecinătăți: N – Ps 694 lot 3/1/1; S- De 716; E- Ps 717 lot 1; V- Ps 

694 lot 3/1/1.  
b) Teren domeniul public al comunei în suprafață de 2.523 mp. De 716, lot.2, având următoarele vecinătăți:  

N- Ps 694 lot 3/1/2, Ps 717 lot 1 și Ps 717 lot 2; S- A 718/2 și A 718/3; E – De 697/22; V – De 716 lot 1.  

 Art.2. –Sarcina Administrării, utilizării şi întreŃinerii terenului revine în totalitate 
Mânăstirii „Duminica Tuturor SfinŃilor Români ”, pe întreaga durată de existenŃă a 
construcŃiilor; 

Art.3. Mânăstirii „Duminica Tuturor SfinŃilor Români” va reabilita si va întreŃine drumul 
de exploatare, menŃionate la art.1, litera „b”, pe perioada existenŃei construcției și nu va 
introduce restricŃii de access şi nici  perceperea vreunei taxe. 
 Art.4. - Se împuterniceşte Primarul comunei Delicoti Vasile  să semneze protocolul de 
predare – primire a terenului; 
 Art.5. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autoritaŃilor şi persoanelor 
interesate şi o va face publică prin afişare. 
 Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 voturi pentru , 0 împotrivă, 0 
abŃineri, din totalul de 12 voturi exprimate. 
POARTA ALBA, 26.01.2015 
 
Preşedinte şedintă,  
    Consilier,  
ȚIGMEANU  FLORENTINA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

Jr. CUMPĂNAŞU CAMELIA  
 
 


