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

 
H O T Ă R Â R E A  NR.  73 

privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 5306 din 01.12.2006 pentru 
terenul intravilan în suprafaţă de 368 mp., situat în localitatea Poarta Albă, strada 

Frunzelor, nr. 4, comuna Poarta Albă , judeţul Constanţa, deţinut de  doamna CROITORU 
VICTORIA 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2015; 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl.  DelicotiVasile; 
- cererea nr.4822 din 27.07.2015 a doamnei  CROITORU VICTORIA  prin care solicită 

rezilierea contractului de concesiune nr. 5306 din 01.12.2006; 
Examinând: 
- 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 cu prevederile art.10 ”Obligațiile părților”  din contractul de concesiune nr. 
5306/01.12.2006 și prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In baza prevederilor art.36, alin.1 şi 2, lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor 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. 5306 din 01.12.2006 pentru 
terenul în suprafaţă de 368 mp., situat în localitatea Poarta Albă, strada Frunzelor, nr.4, comuna 
Poarta Albă, judeţul Constanţa, deţinut de  doamna CROITORU VICTORIA,  începând cu data 
adoptării prezentei hotărâri; 
 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile 
subordonate; 
 Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului 
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, doamnei Croitoru Victoria, Compartimentului 
Contabilitate, Buget – Finanţe, 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 12  voturi pentru ,  0 voturi  împotrivă,       
0 abţineri, din totalul de  12   voturi exprimate. 
 
POARTA ALBA, 31.08.2015 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER,  

RAICIU VASILE            
        CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 
CUMPĂNAŞU CAMELIA  


