
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local – 
 

HOTĂRÂRE NR.  71  

Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.83/30.09.2011 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de  

29.07.2013; 

 Având în vedere:  

- expunerea de motive prezentată de domnului consilier  Gigea Milică, 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: 

 - prevederile legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

In temeiul art.45, alin.1 şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. – Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.1677/25.09.2008 privind pe 

Făgăraş Cristian – Mihai,  începând cu data de 25.09.2009 conform art.7, alin.5 din contract; 

            Art.2. -Se aprobă îndreptarea erorii materiale din contractul de concesiune 

nr.1677/25.09.2008 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 33/28.04.2006 privind aprobarea 

concesionării fără licitaţie publică a lotului nr. 1 în suprafaţă de 396 mp din Calea Ovidiu , nr. 63 

A, sat Nazarcea tânărului Făgăraş I. Cristian – Mihai astfel :  art.4 – Redevenţa - « redeventa este 

de 0,1 lei ron/mp/anual » 

 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile 

subordonate; 

 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre Instituţiei Prefectului Judeţului 

Constanţa, Viceprimarului comunei Poarta Albă, compartimentului Urbanism, Compartimentului 

Contablitate, Buget –Finanţe, Impozite şi Taxe, Compartiment Registrul Agricol, în vederea 

aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 13 voturi pentru , 0 voturi împotrivă, 0 

abţineri, din totalul de 13 consilieri prezenţi. 

POARTA ALBA, 29.07.2013 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER,  
 
GIGEA MILICĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

 
CUMPĂNAŞU CAMELIA 

 
                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 


