ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 95
Privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune, doamnei BRATU
ALEXANDRA, pentru terenul în suprafață de 766,46 mp., situat în zona „C”, strada
Primăverii, nr. 24, comuna Poarta Albă, județul Constanța
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa ordinară din data de 29.10.2014;
Având în vedere 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 ;
Ținând cont de cererea doamnei Bratu Alexandra înregistrată sub nr. 7609 din 28.10.2014
prin care solicită modificarea contractului de concesiune nr. 4019 din 01.08.2007 având la bază
certificatul de divorț nr. 11869 din data de 30.09.2014 și contractul de partaj voluntar cu sultă nr.
192 din 30.09.2014 în care unica titulară (proprietară) a construcțiilor înscrise în Cartea Funciară
sub nr.100499 –cota actuală 1/1- și a folosinței (concesiunii) terenului este doamna Bratu
Alexandra.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, republicatăî, cu modificările și completările ulterioare.
În baza art. 36, alin.(1) și (2), lit. „c” și alin (5), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 - Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune aupra terenului intravilandomeniul privat al comunei Poarta Albă, județul Constanța, înscris în cartea funciară sub nr.
100499 în suprafață de 766,46 mp., situat în localitatea Poarta Albă, zona „C„ strada Primăverii,
nr. 24, comuna Poarta Albă, județul Constanța, noii proprietare a construcțiilor, nr. cadastral
100499-având la bază contracul voluntar cu sultă nr.192/30.09.2014,
doamnei BRATU
ALEXANDRA( fostă Vasile Alexandra / certificat de divorț nr.11869/30.09.2014), în cotă de 1/1;
Art.2. Contractul de concesiune nr.4019/01.08.2007 își încetează aplicabilitatea începând
cu data autentificării contractului de partaj voluntar cu sultă nr. 192/30.09.2014.
Art.3. – Se împuternicește Primarul comunei Poarta Albă să semneze contractul de
concesiune cu doamna Bratu Alexandra.
ART.4. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Poarta Albă,
doamnei Bratu Alexandra, compartiment Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare;
Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi
împotivă, 0 abŃineri, din totalul de 14 voturi exprimate.
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