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

H O T Ă R Â R E A    NR. 92  
privind completarea inventarului bunurilor care  alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Poarta Albă, judeţul Constanţa  
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 
30.09.2013; 
 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 , procesul – verbal nr. 5105/21.08.2013 al comisiei de inventariere a 
patrimoniului comunei Poarta Albă constituită în baza  Dispoziţiei primarului comunei Poarta Albă 
nr.333/08.10.2012 

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică  şi 
regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile Legii 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 În baza prevederilor art.36, alin.2, li.”c”  din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (3)  şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 – (1)  Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Poarta Albă cu bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă de 371 mp., situate în 
localitatea Poarta Albă, Cartier “Via”, strada Căminului , nr.6D, prevăzut şi în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   (2) Hotărârea Consiliului Local nr.74 din 30.07.2012 se modifică în mod 
corespunzător, prin completarea cu bunul imobil prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, inclusiv 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, prin aparatul de specialitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului Constanţa în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Poarta Albă, Compartiment 
Contabilitate, Buget-Finanţe, 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 ALBĂ /30.09.2013  
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