ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR. 41

privind aprobarea unor căi de acces din loc. Poarta Albă, Cartier “Via”,
comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa ordinară
din data de 30.04.2014 ;
łinând cont de necesitatea creării de noi căi de aces;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar – Delicoti Vasile, avizul
comisiile nr. 1şi 2, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. „d” din OrdonanŃa Guvernului nr. 63 din 29 august
2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48 din 21 ianuarie
2003, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr.76/2007 şi Legea 279/2007;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (5) lit. „d” din Legea administraŃiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă denumirea unor căi de acces din localitatea Poarta Albă,Cartier “Via”,
comuna Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, după cum urmează :
 Aleea Nordului -(140 ml.)– aleea care face lăgătura între strada Nordului şi Aleea
CununiŃei;
- vecinătăŃi: Nord – strada Nordului, teren aferent bl. Spălătorie şi teren aferent Bl. 10;
Sud - teren aferent bloc 13;
Est - teren aferent bloc Spălătorie şi Aleea CununiŃei;
Vest - teren U.A.T.
 Aleea Căminului - (65 ml.) – aleea care face legătura între aleea Teodor Carnaucoff
şi strada Căminului;
- vecinătăŃi: Nord – strada Căminului şi teren aferent bl. Magazie Materiale;
Sud - teren aferent bloc ASIT;
Est - teren aferent bloc Remiză şi Aleea acces;
Vest - Aleea teodor Carnaucoff.
Art. 2 - Hotărârea Consiliului local comunal nr.15 din 30.01.2014 se modifică în mod
corespunzător.
Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului – JudeŃul
ConstanŃa, Compartimentului Urbanism, autorităŃilor şi persoanelor interesate şi o va face publică
prin afişare .
Art. 4 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abŃineri, 0
împotrivă din totalul de 11 voturi exprimate .
POARTA ALBĂ/ 30.04.2014
Preşedinte de şedinŃă,
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