ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 47
Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.6837/11.11.2008
pentru terenul în suprafaŃă de 861,16 mp., lot.40 situat în Zona “C”,
localitatea Poarta Albă, strada Grădinilor, nr.2P, deŃinut de doamna
Mihalcea S. Andrea-Rodica

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2013;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl. DelicotiVasile;
- Raportul compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 , precum şi avizul de legalitate al secretarului
comunei;
In conformitate cu:
- prevederile cap.7, pct.5 din contractul de concesiune nr. 6837/11.11.2008;
-prevederile legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza art.36 alin.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.45, alin.1 şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.6837 din 11.11.2008
privind lotul
nr.40 din zona „C”, situat în intravilanul comunei Poarta Albă – domeniul privat al
comunei, având destinaŃia „construire locuinŃă individuală”, loc. Poarta Albă, str.
Grădinilor, nr.2P, comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, în suprafaŃă de 861,16 mp.,
deŃinut de MIHALCEA S. ANDREEA-RODICA, începând cu data adoptării prezentei
hotărâri;

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile
subordonate;
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, doamnei MIHALCEA S. ANDREEA - RODICA,
Compartimentului Contabilitate, Buget – Finanţe, Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism,
în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 13 voturi pentru , 0 voturi împotrivă,
0 abţineri, din totalul de 13 consilieri prezenţi.
POARTA ALBA, 31.05..2013
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