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

HOTĂRÂREA   NR. 85 

privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice -SF+PT+DE,  privind proiectul 
„Reabilitare canalizare menajeră Cartier „Via”, comuna Poarta Albă”, judeţul Constanţa 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.08.2013; 
Având în vedere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Delicoti Vasile, 

raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
nr. 1,2 şi 3, precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice cu  
modificarile si completarile ulterioare ; 

In baza prevederilor  art. 36, alin (2),lit. “b”, alin. (4) lit. “d” , alin. (6) pct. 14 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 
 În temeiul art.45, alin.(2), lit.e) din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare: 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1. – Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnice,  Studiului de Fezabilitate, Proiectului 
Tehnic şi Detalii de Execuţie, privind investiţia „Reabilitare canalizare menajeră, carier „Via”, 
comuna Poarta Albă”, judeţul Constanţa; 
 Art.2.- Contravaloarea documentaţiei se ridică la suma de 29.140,00 lei şi va fi achitată din 
capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, subcapitolul „Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”, paragraful „Alimentare cu apă”, titlul „Active nefinanciare”, grupa „Cheltuieli de 
capital”; 

Art. 3. – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 68/29.07.2013 odată cu data adoptării 
prezentei hotărâri. 

Art.4. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, Compartimentului Urbanism, compartimentului 
Achiziţii,  autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face 
publică prin afişare. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri 
din totalul de 14 voturi exprimate. 
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