ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A NR. 54
privind aprobarea alipirii loturilor nr.16, 17 şi 18 teren extravilan în suprafaŃă
totală de 9000m.p. situat în parcela Np 738, comuna Poarta Albă, judeŃul
ConstanŃa
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa ordinară
din data de 28.06.2013 ;
Având în vedere Planul Urbanistic General şi Regulamentul de urbanism al comunei Poarta Albă, aprobat
prin Hotărârea Consiliului local nr. 46/24.08.2000 precum şi reactualizarea acestuia ;
Văzând documentaŃia cadastrală având nr.cadastral 10953– teren extravilan în suprafaŃă
de 3000 m.p., înscris în Cartea Funciară cu nr. 11922- a U.A.T.Comuna Poarta Albă,
documentaŃia cadastrală având nr.cadastral 10954 – teren extravilan în suprafaŃă de 3000 m.p.
înscis în Cartea Funciară cu nr.11923 a U.A.T Comuna Poarta Albă şi documentaŃia cadastrală
având nr. cadastral 10955 teren extravilan în suprafaŃă de 3000 m.p. înscis în Cartea Funciară
cu
nr.
11924
a
U.A.T
Comuna
Poarta
Albă
;
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. Viceprimar Farcaş Daniel-IonuŃ, avizul
comisiilor nr. 1, 2 şi 3 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate
al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităŃii imobiliare nr.7/1996,
modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr.64/2010 şi ale
Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, O.U.G. 634/2006
pentru aprobarea Regulamentului privind conŃinutul şi modul de întocmire a documentaŃiilor
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” , alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – (1). Se aprobă alipirea terenurilor situate în Np 738, comuna Poarta Albă,
judeŃul ConstanŃa, conform planului de amplasament şi delimitare a Imobilului cu propunerea
de alipire, întocmit de P.F.A. MUNTEANU MARIAN, identificate după cum urmează:
- teren extravilan, lot 16, în suprafaŃă de 3.000 m.p., având număr cadastral 10953 şi
înscris în Cartea Funciară cu nr.11922 proprietatea comunei Poarta Albă;
- teren extravilan în suprafaŃă, lot 17, de 3.000 m.p., având număr cadastral 10954 şi
înscris în Cartea Funciară cu nr.11923 proprietatea comunei Poarta Albă;
- teren extravilan, lot 18, în suprafaŃă de 3.000 m.p., având număr cadastral 10955 şi
înscris în Cartea Funciară cu nr.11924 proprietatea comunei Poarta Albă;
(2). După alipirea celor trei loturi de teren extravilan se va forma un corp de
proprietate nou cu suprafaŃa de 9000 mp., având număr cadastral 102176, care va fi înscris în
Cartea Funciară a comunei Poarta Albă , în favoarea comunei Poarta Albă, cu următoarele
vecinătăŃi:la Nord - LOT 24; la Sud - LOT 19; la Est – NDS 728;la Vest – LOT 26 – drum
proiectat;
Art. 2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului
JudeŃului ConstanŃa – pentru control şi verificarea legalităŃii, Viceprimarului comunei Poarta
Albă, judeŃul ConstanŃa, compartimentului urbanism, biroului contabilitate, în vederea aducerii
la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art. 3 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 1 abŃineri, din totalul de 13 voturi exprimate.
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