
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 81 
privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 3283/07.05.2009 pentru terenul intravilan în 

suprafaţă de 557,73 mp. situat în loc. Nazarcea, lot nr.4, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, deţinut 

de dl. DODU D. SORINEL 

 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.08.2013; 
 Având în vedere 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 , cererea nr. 5131/22.08.2013 a domnului   
DODU SORINEL, prin care solicită rezilierea contractului de concesiune nr. 
3283/07.05.2011; 
 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.3283 din 07.05.2009 pentru 
terenul intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă,  în suprafaţă de 557,73 mp., lot 
4,parcela 2,   situat în  loc. Nazarcea, Aleea Ovidiu, nr.4, comuna Poarta Albă , judeţul Constanţa, 
deţinut de domnul DODU SORINEL ; 
 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, domnului Dodu  Sorinel, 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 14 voturi pentru , 0 voturi  împotrivă, 0 
abţineri, din totalul de 14 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ /30.08.2013  
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