
ROMÂNIA 
JUDETUL CONSTANTA  
COMUNA POARTA ALBĂ  
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  NR. 55   
privind aprobarea atribuirii în folosinŃă gratuită a unor terenuri din domeniul public 

al comunei Poarta Albă către S.N. de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA 
MEDIAS 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de  

28.05.2014; 
Văzând 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; 
 Având în vedere adresa SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA 
MEDIAŞ – Exploaterea Teritorială Constanţa, nr.1814 din 24.03.2014 înregistrată la  sediul Primariei comunei Poarta 
Albă sub nr. 2181/25.03.2014; 
 În conformitate cu Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, Hotărârea Guvernului nr. 
334/2000 privind reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz” SA, Legea nr. 213/1998 ptivind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  
 În baza art.36, alin.(1) şi (2), lit.”c” şi alin (5), lit.”a”, precum şi cela ale art.124 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 În temeiul art.45, alin.3 şi cele ale 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 atribuirea în folosinţă gratuită  către  S.N. de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA 
Mediaş, a unor terenuri în suprafaţă totală de 334,69 mp., care fac parte din domeniul public al comunei Poarta Albă şi 
pe care sunt amplasate obiective ale societăţii, după cum urmează :  
- VENTIL Tranzit I, situate în extravilanul comunei Poarta Albă – în suprafaţă de 58,50 mp;   
- VENTIL Tranzit II, situate în extravilanul comunei Poarta Albă – în suprafaţă de 86,63 mp.; 
- VENTIL Interconectare Tranzit II– Tranzit III, situate în extravilanul comunei Poarta Albă– în suprafaţă de 48,48 mp.; 
- VENTIL Tranzit III, situate în extravilanul comunei Poarta Albă – în suprafaţă de 96,60 mp.; 
- VENTIL Tranzit III – fir 2, situate în extravilanul  comunei Poarta Albă – în suprafaţă de 46,48 mp. 
     (2) Se aprobă dreptul de trecere, folosinţă, uz şi servitute pentru terenurile menţionate la alin.(1) pe 
care se află obiectivele sistemului naţional de transport gaze naturale; 

      Art.2. – Se împuterniceşte dl.  Delicoti Vasile – Primarul comunei Poarta Albă, judeţul  
Constanţa, să semneze actul de transmitere în folosinţă gratuită asupra terenului prevăzut la art.1; 

 Art.3. Actul de transmitere în folosinţă gratuită asupra terenului prevăzut la art.1 se va 
încheia în baza unei documentaţii cadastrale întocmite pe cheltuiala S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Mediaş, pentru 
suprafaţa rezultată din măsurători:  

 Art.4. – Se aprobă durata atribuirii în folosinţă gratuită a terenului prevăzut la art.1, la 49 
de ani.  

 Art.5. – Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  
Prefectului – Judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ SA Mediaş, Compartimentului Urbanism, Biroului Contabilitate, autorităţilor şi persoanelor interesate şi o 
va face publică prin afişare;  

 Art.6. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13  voturi pentru, 0  voturi  împotrivă,  0 abţineri,   din 
totalul de 13  voturi exprimate. 
POARTA ALBA/ 28.05.2014 
 
 Preşedinte de şedinŃă: 

 Consilier, 
     GIGEA MILICĂ   

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă, 

 CUMPĂNAŞU CAMELA 


