ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR.

48

Privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului extravilan în suprafaţă
de 5,057 ha pentru extindere carieră de marnocalcar

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa
ordinară din data de 28.06.2007 ;
Având în vedere adresa nr. 8575/21.06.2007 a Punctului de lucru „Ciment”
Medgidia - S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A. Bucureşti prin care solicită
concesionarea suprafeţei de 5,057 ha pentru extindere carieră de marnocalcar ;
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. Primar Sânt-Ion Niculae, avizul
comisiei nr. 1, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţie şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
republicată precum şi cele ale art. 1 şi 2 din Titlu X Circulaţia juridică a terenurilor din
Legea nr. 247/19.07.2005 precum şi cele ale OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune dfe lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii precum şi cele ale OUG nr. 54 din 28 iunie 2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „b” precum şi cele ale art. 123
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată ;
În temeiul art.45, alin. (3) din Legea
administraţiei
publice locale nr.
215/23.04.2001 republicată ;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă
5,057 ha aflat în domeniul privat al comunei şi situat în extravilanul comunei Poarta
Albă în Ps 1582/1 în vederea extinderii carierei de marnocalcar .
Art. 2 - Perioada concesionării prevăzut la art. 1 este de 7 ani .
Art. 3 - Nivelul minim al redevenţei şi durata concesiunii vor fi stabilite în baza
unui Studiu de oportunitate şi a unui Caiet de sarcini care vor fi aprobate ulterior prin
Hotărârea Consiliului local comunal
Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art. 5 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru şi voturi împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate.
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