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HOTĂRÂREA  NR. 75 
Privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei Poarta Albă, judeţul 

Constanţa, a unor imobile aflate pe teritoriul comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa  
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.08.2013; 
Vazând: Expunerea de motive a domnului Primar al comunei Poarta Albă, raportul 

Compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 
avizul de legalitate al secretarului comunei; 
 În conformitate prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare. 
 În baza prevederilor art.10, art.36, alin.(1) şi (2), lit.”c” din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.45, alin.(3) şi art.115 lit.”b” din Legea nr. 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 introducerea şi inventarierea în domeniul public al comunei Poarta Albă, 
judeţul Constanţa, a unor imobile aflate pe teritoriul comunei Poarta Albă, conform anexă 1 care 
face parte din prezenta hotărâre;  
 Art.2. – De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se însuşeşte completarea 
domeniului public al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, cu imobilele prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre, urmând a se demara procedura legală privind modificarea anexei cuprinzând 
domeniul public al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, prin Hotărâre de Guvern. 
 Art.3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa , 
pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, Biroului Contabilitate, 
Buget Finanţe, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, Compartimentului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, compartiment Cadastru şi Registrul Agricol,instituţiilor 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 14  voturi pentru , 0 voturi 
împotrivă, 0 abţinere, din totalul de 14 voturi exprimate.  
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