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HOTĂRÂREA   NR. 73 
privind aprobarea dezmembrării în două loturi distincte a terenului extravilan în 

suprafaŃă de 49.996 mp., situat în Parcela P725, comuna Poarta Albă, judeŃul 
ConstanŃa 

 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.07.2014;   
Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea  în două loturi distincte a unui teren în 

suprafaţă de 49.996 mp, situat în extravilanul comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, parcela P725, înscris în 
Cartea funciară sub nr. 102302 a U.A.T. Poarta Albă. 

 Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, raportul Compartimentului 
de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

In conformitate cu :prevederile Legii 213/1998 modificată şi completată, prevederile Legii 50/1991 
republicată, modificată şi completată , prevederile Legii 18/1991 republicată, modificată şi completată , 
prevederile Legii 7/1996 republicată, modificată şi completată , prevederile Legii 10/2001 republicată, 
modificată şi completată , prevederile Legii 247/2005 modificată şi completată , 

      În baza art. 36,  alin. (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
 În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” şi cele ale art. 115 alin (1) lit „b” din Legea administraţiei  publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 – Se aprobă dezmembrarea terenului extravilan în suprafaŃă de 49.996 mp, situat în 

loc. Poarta Albă, Parcela P 725, făcând parte din domeniul privat al comunei şi  înscris în Cartea 
funciară sub nr. 102302 a U.A.T. Poarta Albă, nr. cadastral 102302 în 2 (două) loturi conform 
Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire– executant PFA 
Roşca Vironica astfel : 

a. P 725/1  – în suprafaŃă de 49.368 mp, număr cadastral 102313 
  b. P 725/2 – în suprafaŃă de 628 mp., număr cadastral 102314  
Art. 2. – Se împuterniceşte dl. Delicoti Vasile  - Primarul comunei Poarta Albă să semneze 

actul autentic de dezmembrare al terenului prevăzut la art. 1  
Art. 3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităŃilor şi persoanelor 

interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, -  voturi  

împotrivă, -  abŃineri,   din totalul de 11 voturi exprimate. 
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