ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A nr. 110
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 90 din 21.11.2008
Consiliul local a1 comunei Poarta Albă, județul Constanța întrunit în şedinta sa ordinară
din data de 26.11.2015 ;
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, avizul comisiilor nr.
1, 2 şi 3, raportul compartimentului de specialitate 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 şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor,
republicată, şi cele ale art 1 şi 2 din Titlu X Circulația juridică a terenurilor din Legea nr. 247/
19.07.2005;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. "c" şi alin. (5) lit. ,,b" precum şi cele ale art. 123 din Legea
administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificarile şi completările ulterioare ;
HOTĂRAŞTE:
Art.1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 21.11.2008 privind
vânzarea prin licitaţie publică a terenului extravilan – parcelat în suprafaţă de 31.700 m.p., situat
în extravilanul localităţii Poarta Albă în A811/1. Sub următoarea formă:
”Art.1. - Se aproba aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului extravilan – parcelat în
suprafaţă de 31.700 m.p. situat în extravilanul localităţii Poarta Albă în A811/1.”
Art.2. - Restul articolelor din HCL 90/21.11.2008, 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, Primarului comunei Poarta Albă, compartimentului Urbanism și
amenajarea Teritoriului şi o va face publică prin afişare.
Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” , 0 „abţineri”, din totalul de 10 voturi exprimate.
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