ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR. 4

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 103/28.11.2014
Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26.01.2015;
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 ;

În conformitate cu prevederile art.13, alin.1, art.16 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcție și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, și cele ale art.1
și 2 din Titlul X Circulația juridică a terenurilor din Legea 247/19.07.2005;
În baza art.36, alin.(1) și (2), lit.„c” și alin. (5), lit.„b” precum și cele ale art.123 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se apobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/28.11.2014 sub
următoarea formă:
„ Art.1 Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 de la art.1 din Hotărârea Consiliului
Local nr.118/30.09.2009 sub următoarea formă:
Punctul 4, litera „b” din anexa 1 ( caiet de sarcini CADRU în vederea vânzării /închirierii /
concesionării prin licitaţie publică a bunurilor din Domeniul privat al comunei Poarta Albă va avea
următorul cuprins:
„ b) în 24 rate lunare ( pentru valoarea imobilului < 100.000 lei) respectiv 48 rate lunare
(pentru valoarea imobilului > 100.000 lei) egale ca valoare.”
Art. 2. De la data adoptării prezentei hotărâri (26.01.2015) nu se mai percepe dobândă anuală
de 10% pentru tranzacțiile aflate în derulare”
Art.2. Restul articolelor din HCL nr.103/28.11.2014 rămân neschimbate.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa
- pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe şi Resurse
Umane,compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Primarului comunei Poarta Albă şi o va
face publică prin afişare.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 0
abţineri, din totalul de 12 voturi exprimate.
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