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

H O T Ă R Â R E A    NR. 91  
Privind aprobarea întocmirii unui contract având ca obiect „întocmire raport 

de mediu„ 
 în vederea obținerii acordului de mediu pentru documentația 

„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA POARTA ALBĂ, 
JUDEȚUL CONSTANȚA„  

 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa  ordinară din data de 
29.10.2014; 

 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 comune.  
 În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 
08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
și programe, prevederile legii nr.350/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, prevederile Legii nr. 190 din 26 iunie 2013 privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă 
a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul.  
 În baza art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul art.45 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările  ulterioare.  
 
 

H O T Ă R Ă ț T E: 
 

 
 Art.1. – Se aprobă întocmirea unui contract având ca obiect „întocmire raport de mediu„ în 
vederea obținerii acordului de mediu pentru documentația „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC 
GENERAL COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEțUL CONSTANțA”. 

Art.2. -  Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului ConstanŃa 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Poarta Albă, 
compartimentului Urbanism, biroului Contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe și 
resurse umane, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 14 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abŃineri, din totalul de 14 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ / 29.10.2014  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER,  
 
VIŞAN ION 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,  

 
JR. CUMPĂNAŞU CAMELIA 

   
 


