ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
Consiliul local –

HOTĂRÂREA NR. 87
Privind aprobarea alipirii a două terenuri situate în extravilanul comunei Poarta Albă,
respectiv Parcela Ps 694, lot3/1/2 şi parcela Ps717, lot.1
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2015;
Văzând documentaţia cadastrală având nr. cadastral 102223 – teren extravilan în suprafaţă
de 16.963 mp. înscris în cartea funciară sub nr.102223 a U.A.T comuna Poarta Albă şi documentaţia
cadastrală având nr. cadastral 102102 – teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp. înscris în cartea
funciară sub nr.102102 a U.A.T comuna Poarta Albă
Analizând 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 Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată şi
completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2010 şi ale Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, OUG nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului
privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;
În baza art.36, alin.(1) şi (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 şi art. 115, lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se aprobă alipirea celor două terenuri situate în extravilanul comunei Poarta Albă,
respectiv parcela Ps694, lot 3/1/2 şi parcela Ps717, lot 1, conform planului de situaţie cu propunerea de
alipire, întocmit de PFA Roşca David, identificate după cum urmează:
- teren extravilan lot 3/1/2 - Ps694, în suprafaţă de 16.963 mp., având nr. cadastral102223 înscris în
Cartea Funciară cu nr. 102223 proprietatea comunei Poarta Albă;
- teren extravilan lot 1 – Ps 717, în suprafaţă de 10.000 mp., având nr. cadastral 102102 înscris în
Cartea Funciară cu nr.102102 proprietatea comunei Poarta Albă.
(2) După alipirea celor două loturi de teren extravilan se va forma un corp de proprietate
nou cu o suprafaţă de 26.963 mp. care va fi înscris în Cartea Funciară a comunei Poarta Albă,în favoarea
comunei Poarta Albă, cu următoarele vecinătăţi: Nord – Ps694 lot 3/1/1 şi Ps 717 lot 2; Sud – Ps694 lot
3/1/1 şi De716 lot 2; Est – Ps 717 lot 2; Vest Ps 694 lot 3/1/1.
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa
- pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă , Biroului Buget – Finanţe,
Contabilitate, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului şi
o va face publică prin afişare.
Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” , 0
„abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
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